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(పకాశక విజ $ 
దై అజా 

ఒక జాతి సంస్కృతికి దర్పణం జ జాతిసాహిత్యం. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం 

భాసించే భారతీయసంస్కృృతికి పలు భారతీయ భాషా సాహిత్యాలు భాష్యం చెప్పాయి. ఆ 
వలు భాషలలో తెలుగు భాష ఒక విశిష్టమైన స్థానాన్ని కలిగిఉంది. 

అపారమైన చరిత, సంస్కృతి కలిగిన తెలుగుజాతి ఆయా కాలాలలో వెలువడిన 

సాహిత్యాన్నంతా పరిరక్షించుకొంటూ తన సంస్కృతిని సుసంపన్నం చేసుకొంటూ 

వస్తున్నది. ఈ సంస్కృతి భాండాగారాన్ని ఒకతరం నుంచి మరోతరానికి అందించడానికి 

అంకిత భావంతో కొందరు వ్యకులు, కొన్ని సంస్థలు చేస్తున్న క్సృషి అనుస్యూతంగా 

సాగుతూ వస్తున్నది. అందుకే ఆ పెన్నిధిని మరింత పరిపుష్టంచేసి ఆగామి యుగాలకు 

అండించడం అవుతున్నది. 

ఈ సంకల్పంతో ల్సి తమైన. తెలుగు విశ్య విద్యాలయం తెలుగు వారి చరిత, 

సంస్కృతి సర్వతోముఖ వికాసానికి చేసే కృషిలో ఉత్రమ సాహిత్యాన్ని అందించడం 

అన్నది ఒక భాగం. ఆ ఆశయంతో (పక టిత మెనది (పకృత (గంథం. 

“మూ నిషాద! (పతిష్టాం త్య్వమగమ శ్శాశ్వతీ సమాః, 

య (త్కాంచ మిధువా దేక మవడీః కామమోహితమ్.” 

శోకంలో నుంచి అ పయత్నంగా వెలువడిన ఈ శ్లోకం భారతీయ సాహిత్య 

లోకంలో ఆదికావ్యమైన రామాయణం ఆవిర్భావానికి అంకురార్పణ గావించింది. వాక్య 

విశారదుడైన ఆదికవి వాల్మీకి సంస్కృతభాషలో రచించిన రామాయణం [క మేణ దేశ 

భాష లన్నింటిలోకి అనూదితమై వివిధ సాహితీరూపాలలో అలరారింది. విశ్వ సాహితిలోని 

రామాయణ కథా సంవాది రచనలన్నింటికీ వాల్మీకి రచనమే మొదటి సంచి అని 

విజ్ఞుల విశ్వాసం. 

ఆర్షధర్మ బద్ధమైన భారతీయసంస్కృృతికి (పతిబింబంగా నిలిచిన రామాయణం మన 

సమాజంలోని కట్టుబాట్టకు, సత్సంప్రదాయాలకు, జనజీవనసరళికి, ఆదర్శ కుటుంబానికి, 

ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతికి, ఒక సువ్యవస్థకు, ఒక సుస్థిర రాజ్యపాలనకు సంకేతంగా 

సంభావిత మవుతున్నది. గురు శిష్యుల సళ్సంబం ధానికి, తం|డీ కొడుకుల ధర్మ వత్స 

లతకు, అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి, ఆలుమగల అనురాగానికి, స్నేహితుల సఖ్యతకు, 



Iv 

యజమానుడు అనుయాయుల భ కి విశ్వాసాలకు, పాలక డాలితుల మధ్య నుండే స సద్భావన, 

సదవగాహనలకు రామాయణంలోని (పతిపాత ఏదో ఒక |పతీక. అందుకే రామాయణ 

కథాంశం అన్ని కాలాలలోను, అన్ని యుగాలలోను నిత్య ను చూత నటు నిలిచింది. పరమ 

పష్మితమైన రామకథ ఎన్ని విధాలుగా కే కి రించినా, ఎన్నెన్ని రకాలుగా రచించినా తనిపి 

తీరదనే భావన భారతీయులలో జీర్ణించుకొనిపోయింది 

రామాయణం సంస్కృతభాషలో ఆదికావ్యమైనప్పటిక తెలుగులో మాతం 

రామాయణం కంచి భారతమే ముందు వెలువడింది. అయినా రామాయణాన్ని తలుగు 

కవులు నాటినుంచి నేటిదాకా పలువిధాలుగా (పవచిసూనే ఉన్నారు, (పపంచీకరిసూనే 

ఉన్నారు. పద్యం, గద్యం, ద్విపద, నాటకం వంటి బహు పకియలలో తెలుగులో 

వెలువడిన రామాయణాలలో భాస్కర రామాయణం, రంగనాధ రామాయణం, మొల్ల 

రామాయణం, అయ్యలరాజు రామభ్నదుని రామాభ్యుదయం, తిక్కన నిర్యచనో తర 

రామాయణం, కంకంటి పాపరాజు ఉతర రామాయణం, గోపీనాథ రామాయణం, వాను 

దాసుల శ్రీమదామాయణం, జనమంచి వారి, విశ్వనాథ వారి శ్రీమ1దామాయణ కల్పవ్భృ క. 

వంటివి |పముఖంగా ఎన్న దగినవి. 

తెలుగు రామాయణాలలో ఈనాడు గోపీనాథ రామాయణం దాదాపుగా అలభ్యమనే 

చెప్పాలి. 192లి లో వావిళ్ళవారు (ప్రకటించిన తరువాత ఇది ము వెలుగుచూసినట్టులేదు. 

ఆందుకే రామాయణాన్ని నిత్య పారాయణం చేసే తెలుగు పాఠక లోకానికి ఈ గోపీన్యా 
రామాయణాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో దీనిని పునర్ము[దించా ౨. మూలమైన వాల్మికి 

రామాయణాన్ని తనుసరిఎచి రాయబడడం గోపీనాథ రామాయణం (పత్యేక త. అందువల్ల 

సంస్కృత రామాయణంలోని కావ్య కొచిత్యాన్ని తెలుగులో ఆవిష్కరింపజే సే ఈ గోపీ వాల 
రామాయణం సహృదయుల మన్ననలకు ప్మాతమై, మా యత్నం సాఫల్య మొందగలధని. 
భావిస్తున్నాం. 

హైదవాబాదు, 

€.68.1956'. 

(పకాశకులు 

తెలుగు విశ్వ విడా్రా లయం 



విషయసూచ్చిక, 

9 
కీవీ,_౦ధా కాండము, 

విషయము. 

రాము:డు' వసంతబుతువుంజూ చి మన థాఫితపుంజె విలపించుట 
అత. మో 

(శ్రీరాముని లత్రుణం6 డూఅడించుట 

క్రీ రాముండు నోర చరా నాంబులుడిగ లత్మణసహితముగా సు గీ,వునిం జేరంబోవుట , (లి రోమ: క్షుణులను జూచి సుగ్రీవుడు భయంబున మంత్రులతో నాలోచించుట 

సు గీ గా వుండు రామ ఒత్ముణులకడకు వానుమంతుని బంపుట 

నాసవంతు౬డు సు నో శి శునిపంపున న్ఫీ (రామలక్ష్మణుల సందర్శించుట 

హనుమంతు ౬డు శ్ర రామం అత్షణులన ; నమస స్మరించి వారిపృతాంతం బడుగుట ... 
రామడ్రేరిుం డై రక్షణుండు హనుమంతునికి దమవృత్తాంతం బెతింగించుట 
వానుమంతు6డు శ్రీ రామలక్ష్మణులను సు న్ ల్తనియొద్దకు. దోడొ_ నినద్చ్నుట 

హనుమంతుండు స భగ _ల్రునికి  'రామలక్షణుపభావం బెతింగింరుట ఏ8 

శ్రీరామను గీ గీ వులు ప పరస్పర మన్ని సౌ శీకంబుగా సఖ్యము సేయుట | 166 
ళీ రాము6డు వాలింజంపెదనని శపథము సేయుట 468 

సు వుండు రామునకు సీతను చెచ్చియిచ్చెదనని శపథ్థము సేయుట 86 
స్నుగ్ఫీవుండు సీతాజేవి తమవద్దవై చిన భూషణంబుల రామునకుంజూఫుట 0 

రాము (డు సీ తా చేవియాభరణంబుల లత్మణునకు6 జూాప్పుటు “9౪ 

నుగ వుండు రామునితో రావణనివాసాదికంబు తౌ నెటుంగనని చెప్పుట 9 
రాముండు నీతాబేవి న్వేషింపవలయునని ను గ్రీవునిత్ 6 జెప్పుట ..* 

సుగీ వుండు వాలింజంపి తనదుగిఖంబు6 బౌపుమని రాముని ప్రార్థించుట 69 

సుుగీ వుండు తనమంత్రుుల రొమునికీ6 జూపుట . 

రాముండు సుగ్రీవుని వాలికిని వానికిని విరోధమునకుం గారణం బడుగుట 69 

న్న గీ వుండు రామునకు వాలికిం దనకును విరోధమునకు 6 గారణము నెణీంగించుట, .. 

సుగీ వుండు రామునికి వాలిపరాక్కనుంబు 6 'దిల్చుట . 

ను tf య్కవుండు రామునికి వాలీ దుండుభిని పధించినపృత్తాంఠేంబు ( "దెల్చుట 20 

' వాలి ల దుందుభి కాయము నుతేంగ్యా శృమమున 6 బడునట్లు పాడాంగుస్టముచేం బిమ్ముట, 44 

' మఠంగమహాముని వాలినిశపించుట 49 

ను గ్హీ వుండు రామునికి దుందుభికాయంబును స ప్రసాలంబులును జూఫుట ' 66 

సు 1 గ్పీవుండు శ్రీ రానపర్మాక్షనువిసయమై సంశయించుట .4 
లో 

శ్ర రాముడు ఫొందుభి కాయమును చాదాంగప్టముచే దకయోాజన దూరంబునకు (6 జిమ్థటం 

ముండ స ప్తసొలంబుల నొక్కు భొణంబున “సెండించుట్ల +9 

భ్ గీ 



ఉయసనూచికో, 
2 

చిషయము, 

రాము ననుమతిని సు న్గి నుడ వాలితో 6 బోఠంబోవుట 
ee 

రాముడు వాలిసు గీ గీ ప్రలకారతమ్యం బెజబుంగక వితర్కించుట ae 

రాముడు వాలిచే చ్చిన సు సు గీ వు ననునయించుట 
99 

రాముడు గుజుతునకుంగా సు సుగీ' వని మెడను గజపుష్పీ యనులతను గరింకం జేయుట, 

సుగీ గ్రీనుండు రామలతవ్షణస సహిశుండై కిష్క్హి ౦0ఫకు6 బోవుట 9 

సు(్సేవ్రండు రామునికి స ప్రజనాొ శ్ మ పృత్తాంతము 'చెల్చుట 

రామండు సు గీ గ్రీవునితో వాలిని యద్ధమానకం బిలువునునుట 
an 

మనల పాలివచ్చుటకై సింహసోదము నీయుట 
ee 

సు గీ, వసీంహనాదమువిని రోషముతో యుద్ధమునకు వెడలుట . 

తార వాలికి హీ తోపదేశముంజేయుట , 

వాలి రోషమున దొరను గర్జించుట = 

లి సు గ్రీ వునికడ శకేగుట . 

వాలిసు, గీ వ్ ద్వంద్వయుద్ధ ము చేయుట 
ee 

రొము6డును వాలి పె దారుణబాణమును ద్రైయోగించుట ం 

వాలి రామచాణపీడితు.డై నేలంబడుట 

రాముడు వాలిసమీిపమునకు వచ్చుట 

వాలి రాముని నాసనావిధంబుల నిందించుట 

రాముండు వాలికిం (ఇ పృత్యు శ్రే శరములు చెప్పుట 

నాలి రాముని స్తుతించుట 

వాలి యంగదుని రతీంపవలయయునని రాముని వేండుట 
తార వాలివధంబువిని విలపించుట 

తార వాలి పడియున్న ప్రదేశమునకు వచ్చుట 
తొర వాలినింగూర్చి విలపించుట 

హనుమంతు(డు తార నాశ్యానీంచుట 

వాలి సు, గీ ర్క శునకు హీితమగలపి కాంచనమాల యొసంసట 

వాలి యరగడునకు హీశముగ అపుట 

మృతుండైనవాలిం గూర్చి వానరులందణు విలపించుట 

సుశీ వుండు వాలివఢంబునుగుటించి పరితపీంచుట 
వానరులు తౌరను రాముని సముఖంబునకుం చోడి'తెచ్చుట 
తార తన్నును వాలినట్ట చంపుమని రాముని 6 బ్రార్థించుట 

శ్రీ రొముండు తౌక నూట్రడించుట 

రాముడు వాలికిం ట్రే త్ సంస్కారాదులం శావింప్పుడని సు గి గ్ర వాదులతో, జొప్లూట 
లత్మణుండు సు గీ శ్రీవునతో వాలికిం చే ట్రైశేసంస్కారంబు శాలి 
ఆంగజొదు అగువానరులు వాలి క్ర శిర శీ యలు గావించుట 
హనుమంతుడు రామునిల గిష్ని ంభకునిచే షి న్నేయుమని ప్రాస్థించుట 

ంప్పుమని ౫ చెన్టుట 14% 

తశ శి 

ye 



వీషయనూ చీని, 
విషయము, 

రాముడు సుగ్రీవుని విడుకొలుపుట 

వానరులు సు గీ వునకు రాజ్యా ఫిసేకము గావించుట 

రామలక్ష్మణులు బుళ్యమూకము6 జేరుట 

రాముడు నీఠం దలంచుకొని దుగ ౧ఖించుట 

లత్మణుండు శ్రీగొము నూజడించుట 

శ్రీ రాముడు లత్మీణునితొ సర్టాకాం౦టు నఫిసర్టి రచి చెప్పుట 

పనుమంతుండు సు గీ ర్పోనున్నిప్క ప మాదమును గుటించి చింతించుట 

వానుకంతు డు సు 1 వనికి గ _గృవ్యాంశమును బోధించుట 

స్నుగ్ఫీవుండు సే సొనల న రావింపుమని నలున కాజ్ఞాసించుట 

రాముడు ళరదృతువునందు సీఠం దలంచుకొని దురిఖించుట 

లత్ముణంండు రాముని నూరార్పు[ు 
HE 

రాముడు లత్షణునితో శరదృతువు నఖివర్శించి చెప్పుట 

రాము6డు లత్మణునితో సుగ్కివుని దుర్హయమునుజెప్పుట 

రాముడు సు, గీ వునితో6 'జెచ్పవుసినమాటల ఎతుణునకుం జెపూట 
లీ ళం నేహ వ 

లక్షుణుడు క్రుగ్ధుం డై రామునితో సు గీ వుని. జం పెదననుట 

రాముండు లక్షణున శాంతి నొందించి సు గీ గ్రీవునికడక 6 బంపుట 

లత్ముణు డు కిషే_ంభం జేయట 

లక్షయం డంగదునితో. దనరాకను ను సు గీను 

అంగదుడు సు గ వునికి లక్ష్ముణునిగాక యటింగించుట 

సు గీ శ్వానుడు భమముజే మంత్రుల లతో నాలోశించుట 

వూననుంతుండు సు గీ వునికి అత్మణాగ మన కారణము చెల్చుట 

లక్షుణుం డంగ చాదిషనరగ్భహంబులం జూచుట 

లమ్షణుండు సు గ్ల గ్పీవునిగృహామును (బ్ర బ, వేశించుట 

సు oA ర్పీవుడు ₹ తారను ఒక్ముణునిఐద్దకు బంపుట 

లక్మేణుండు తొకతో సు గ్రీవ్రనియందలి దోవంబు లుగ్గడిం చుట 

తాక లక్ష్మణ ననునయించుట 

తార లత్షణుని సు గ్పీవునికడకుం దోడుకొని ఫోవుట 

లత్షుణు డు సుగ్రీవుని దూణుట 

తౌర లత్ముణు ననునయిచిచుటు 

సుగీ క్రీవులు అత్ను ననునయించుట 

లక్షణుండు శాంతుండై సుస్తీ వునిం బొగడుట 

ను క్వీవుడు నానా దేశముల ండువానరు 

సమ ప స్తజేళ ముల నుండువానరులు కీష్కి-0ఫకు వచ్చుట 

సుగ్రీవుడు లత్ముతాస సహీతు౯ డై లామునికడకు. 
బోవుట 

లాములడు ప్రణయకోపంబున సుగ్రీవుని మాటు టు 

నికీం చెల్పునుని చెప్పూ రిం 

ల రావింపుమని హనుమంతున కాజ్యసించుట 

4 

*€9 

99 



వో 4 వివయనూ చీర్. 

విషయము. 

సుగ్రీవుడు రొముని ననునయించుట 3 

రొము(డు సు, గృీవుని బొగడుట 69 

సుగ్రీవుని సై నికలందటు రామునికడ శేతెందుట ne 

సు గీవుండు తనసై నికల రాముని కొప్పగించుట ఉం లం 

సుగ్రీవుండు వినతుని దూర్చుదిక్కున సీతను వెదుకంబొ మృనుట ee 

సు గృీవుండు వానుమదాదుల ద&ీణదిక్కు. నకు6 బొమనుట . 2 

సుగ్రీవుండు సువేణమారీచులం బశ్చిమదిక్కు నకు బోనియమించుట లం 
సు గీ వుండు శత్రపలి ను _ర్హీరదిక్కున కనుపుట ఎం 
నుగ్రీవుండు హనుమంతునియందు( గార్యసాథనము నిరూపించుట 06 
గామ(డు తనయంగులీయమును హనుమంతునిచేతి కిచ్చుట .. 
సుగ్సీవుండు రామునకు దాను భూమండలం బెల్ల సందర్శించిన ప్ర, కారం జెతింగెంచుట. 

వినఠనుషేణకతవలులు సీతం గానక సుువునిక డోకు సచ్చుట 2 ఇ 

దస్పిగొని నోలినహనుమ దాదులకు అంగదు౬ దఊత్స్చాహము కలుగ 6జీ యుట oe 
వానుముదొదులు బుక్షబిలమను నొక్క. బిలము జోచ్చుట 2 
వీనువుదోదులు స్వయంప్రభ యనుతేపస్వినిం గాంచుట 

స్వయంప్రభ పహూనుమదొోదులకు బుతుబిలోర్స త్తి ప్రకారం బెలింగించుట wn 

హానుమంతు (డు స్వయం పృభకు దాము బుక్షుబింమును (బి శేశించినవిధంబు చెల్పుట. 
స్వయంప్రభ తపోబలంబున బుత్షబిలంబు నుండి వానరుల వెల్వడించుట 
అంగదుడు హనుమదాదులకు మాఘమాస ప్పవేశం బెటింగించుట 
ఆంగదుండు ను గీ వభయంబున దురిఖించుట 

తారు డంగదునకు సు గీ పభయంబు దొలంసట కుపాయంబు6 జెప్పుట 
హనుమంతుం డంగదునితో చాంగియుండవలదని చెప్పుట 
అంగదుడు హనుమంతునితో సు గ్రీవునిదుర్లుణంబులు సెప్పుట 
వానరులు ప్రాయోపవిస్ట్రులగుట 

సంపాతి వానరుల ఛశ్నీంపవచ్చుట 

అంగదుడు సంపాతిం జూచి జటాయువుమరణొాదుల నుగడించి దుకిఖించుట. ., 
సంపాతి జటాయువువురణంబు విని దుగఖితు6 డై యంగదుని (6 దద్వ్భృ త్తం బడుగుట, 
అంగదుడు సంపాతికి జటాయువు మరణ చ్రుకారం బెటింగించుట 
అంగదుండు జటాయువునకు6 దాము ప్రాయోపవిమ్టు లగుటకు£ గారణము 'జెల్చుట 
జటాయు పంగదునకు సీఠయున్న స్థలం బెబింగించుట 

సరిపాతి తనకు రానణకృళనీతాపహారంబు 

* ళు క్త 

RE 

MEE 

'దెలిసినతెజంగు వానరుల శ టీంగిందుట 
సంపాతి వానరులకు 6 దనపూర్వప్పృత్తాంతంబు 'సప్పుట్రు 

సంపొోతికిం బక్న్షములు మొల్పుట 

వానరు లందబు సము ద్రతీఠము( జేరుట 
అంగదుడు వానరుల కుత్చౌహము కల్పనట్టు బోధించుట 



వ్షయసూ చీక, 
వీషయము, 

వానరుల" తమతమజపసత్వంబుల నంగదునికిం జెష్చుట 

జూంబనంతుం డంగదునకు మున్ను తౌాలేసినసాహసంబులం జెప్టుట 

జాంబపంతుం డంగరునిం బొగడుట 

అంగదుడు జారిబఇంతునితో( దాస లంకోకుం బోయి వచ్చెద ననుట 

జాంబవంతుడు లంకకు. బోయి రాందగినవాని నంగధున కెటింగంచుట 

జాంబనంతు (డు హానువుంతుని బొగడుట 

హనుమంతు (డు సర్ధ్థమానబలుం గై వీరాలాపంబు లాడుట 

హనుమంతు (డు మహీం దృపర్వతం 'వెక్కుట 

సుందరకాండము. 

వానుముంచతు డు మహేంద్ర పర్టతేంబున విహరించు 

హనుమంతు (షు వొనరులముందణి బ్రుతిజ్ఞ సేయుట 

వానుమంతుం జాకాశమున కయుట 

సము గుడు మైనాకపర్వతముతో వానుమంతునకు సాహాయ్యంబు సేయుమని చెప్పుట. 

మైనాకషగ్య్టతేము సమ్ముదృమునుండిీ మైశెగసీపచ్చుట 

హనుమంతు (డు మైనాకపర్వతమును విడొ్కొ నుట 

ఇంద్సు6డు మైనాక ౫ర్వతీ మునకు పర మొసంగుట 

జేపతలపచనంబున సురస హనువుంతున కర్ణము. నచ్చుట 

హనుమంతు (డు సురసను జయించుట 

సింహిక హనుమంతున కడ్డపడుట 

హనుమంతుడు సీంహికం జంపుటు 

హనునుంతుడు లంటపర్వలతీము పె చాలట 

హనుమంతుడు ఒంకాఫపురమును జూచుట 

సొశునుంతు డు అంకాసన్ని చేళమునుజూ వి వితర్కి ౦చుట 

హనుమంతుడు వానరయాపంబుతో రాత్కియందు లంక జొచ్చెదనని నిశ్చాయించుట. 

హనుమంతు (డు అంకాఖురం బంతయు6 గలయంజూ చుట 

హనుమరతునకు లంక రాతృసీరూపముతో నడ్డపడుట 

హనుమంతు డు లంకను జయించుట 

సహానుమరతు డు లంకాఫపుగము! బ్ర వేశించుట 

హనుమంతుడు లం కాప్పుగంబంఠరయు. గలయందిరుగుల 

హనుమంతుండు ప్రహస్తాదుల గృవాములయంగు సీతను నదకట 

హనుమంతు (డు రాసణునియంతే వరము (టై వేశించుట 

బానుమంతు (డు పుష్పుకి విమానమును జూచుట 
సహూనునుంచు (డు పున్సకాంకర్షతంబు లగు ప్రాసాద ంబుల కీక్రను వెదకుట 

హానుముంతు డు కేవ నాగరాతుసకెంతేలంజూచి వితర్కిందుట 

న 



గ్ర విమయనూచి కః 

విషయము. 

హనుమంతు (డు రొపణునిం జూచుట 

హనుమంతుడు మదవినళలై నిదురించెడు నంతకిపుక నీలం జూచుట 

హనుమంతు (డు పర స్రీ గోప్య స్థానదర్శనమునుగు టీం చి చింతించుట 

హనుమంతుడు వీకేంగానక దుగిఖించుట 

హనుమంతు డుత్ఫౌహం బవలంబించి మఠం నీతను వెదక నారంభించుట 

హనుమంతు (డు సీతంగ'నక విఠర్కి ంచుట 

హనుమంతు (డు సీతంజూచుట 

హనుమంతుడు రామో క్షసీతాలక్షణంబులం గని సంతసించుట 

హనుమంతు డు' వీతేకుసంభవించిన పొటు(జూాచి దుగిఖించుట 

చం ద్రాభినర్ణ నము 

హనుమంతుడు నీతయున్న విధమంతేయు విమర్శించుట 

రావణుడు సీఠయున్న స్థలమునకు వచ్చుట 

హనుమంతు డకోకవనమువకునచ్చు రావణుని దవ్వుం౦ జూచుట 

రావణుడు శీతా బేవిచెంతకు సచ్చుట 

రావణుండు నీతంజూచి దుర్వాక్యంబులాడుట 

సీత రావణుని దూణుట 

రావణుడు నీతా దేవిని బుజ్జగించుటు 

రావణుడు తన్ను ఇఆండుమాసములలో పరింపవలయునని నీతకుం గట్టడిచేయుట 

సీత్ర రొపణుని6 దర్జించుట 

రావణుడు సీతతో. బరుషంబులాడుట 

ధాన్యమాలిని రొవణు ననునయించుట 

రాక్షస స్త్రీలు సీతకు రాపణునివరింపుమని బోధించుట 

సీతా దేవి రాతసస్తీలపచనంబుల( దిరస్కు రించుః 

రాక్షసనస్త్రీలు సీఠను దక్భనో కుల బేదరించుట 

సీత యశోకసృృతృమును ౨ బ్రుకొని యేడ్చుట 

రాక్షస స్టీలు వీతనుబట్టి మ్రిం౫దమని తర్జించుట 
శ్రీజట తనకుం గలిగినస్వప్నృమును రాక్షస స్త్రీల కెటింగించుట 
జట రాక్షస స్రీంలకుం దనస్వష్నముయొక్క ఖౌసమును చొల్బుటు 

త్రిజట రాక్షస స్త్రీలకు సీతాశుభలడదణంబులును శుభనిమి క్రంబులును చెలర్చట 

సీత రావణుని కట్టడంద లంచి దుగిఖించుట 

సీర యురిగొని ప్రాణములు విడువ యత్నించుట 

సహానునుంతు డు పీత నాశ్య్వాసిం౦ప6 గోరి యుపాయము సాలోచంచుట 
| 

ర్ వూనుమంకు (డు సతేకుమాక్రేము వినునట్లు రామకథ నుపన్యసించుట 

హనుమంతుడు సీతేకుం బొడనూపుట 



పవివయనూ చిక, 

విషయము. 

కీ హనుమంతునకు. దనన్సతాంతీమును జెప్పుట 

హానుమంతు 6డు నీఫ్రక్రు రామలక్ష్మణుల కుశలము6 జెప్పుట 

వీత తనసమిపమునకు నచ్చుహానుమంతుని రానణు6గా శంకించి చింతించుట 

హనుమంతుడు నీతకు నిశ్వాసజన నార్ధము రామక థాన్ఫ తౌంతము సెప్పుట 

కీత హనుమంతుని రామలత్నుణుల యాపగుణవి శేష పృకారం బడుగుట 89 

హనుమంతుడు సీతకు ర*మఎక్ముణుల రూపగుణ విశేషంబు తెటింగించుట 

హనుమంతు (డు సీతకు రామసు గీ ససఖ్యసంఘట్టన ప్రకారం బెటింగించుట 

హానుమంశతుండు వీళకుం దొను బంక గుఐచ్చిన తేజం శితింగించుట 

హనుమంతు (డు సీతకు రామద త్తం బగునంగుళీయకము నిచ్చుట 26 

ప్సీత్ర పరమసంతుస్ప్రయై హనునుంతునిం (బ్రాళంనించుట 

వీతాచేవి హనుమంతుని రామనియొక్క 2 స్థితి నడుగుట 

హనుమంతుడు సీతకు $ రామునియస్పటిస్టినీని చెల్పుట 

సీత రావణుని సమయమును హనుమంతునితో జెప్పి దుగభఖించుట 

హనుమంతు(డు నీతేను దననీపుకైనుంచికొని సముద్రమును దొంటెద ననుట 
హనుమంతు(డు సీతకు నిజకూపమును చూపుట 
వీత తాను వానుమంతుని వీంపుడై నెక్కి. సముద్రృముదొాంటుట కనుపపత్తులు సెప్పుట, 

సీర హనుమంతునకు రామకృత కాక సంహార కమం జెలీంగించుట 

సీత తన్ను రొముం డుసపేశీంచెనని యొంచి దుగఖించుట 

పహూనుమంఠు౬డు సీతాదేవి నూజుడించుట 26 

సీత హనుమంతునితో రామలత్షణులకు సం బేశము సెప్పుట . 

నీత రామును సృత్యయాగ్గము హనుమంతునకు శిరోరత్నం బొసంగుట . 

వీత దు" . ఖరబున రామునిం దోడ్కొ.నిరమని హనుమంతుని వేండుట ఎ ంం 

హనుమంతుండు నీతీ నూజడించుట 6 

సీత రామంత్నోణుఖు వానరసమేతులె సము దృము నెట్టుదాంటుదురని చింతించుట . ,, 

సానువుంతుండు సీకీప భానరుఒబ॥ విశేషం బభివర్డించి చెప్పుట .౪9 

సొనుమంగతు డు (పృయాఃశోను ఖుండై సీత నాశెస్టనించుట °=౪ 

సీత సానుమంతునిగో రామునకు నం దేశము సెప్పుట 46 

సీత హనుమంతుని వీడుకొల్చుట 9 

హనుమంతు (డు నీతంచాని కార్భశేసం బాలోచించుట . 

సానుమంతు: డశోశపనమును భంజింప నిళృయించుట 66 

హనునుంతు( డశోకపనమంతయు విణిచివై చుట 46 

రాతుసాంగనలు మేబ్బు ని ీత్రీను వనమువిటిచిననా6 డెపండని యడుగుట 26 

రాతసాంగన అశోకసవభంగ వకారమును రోవణున శతింగిం చుట 66 

రాపణుండు హనుమంతునిమో (దికి “నినుబదివేలరాతుసులం బంపుట 9 

సూనుమంతు౬ డెనుబవీజేలరాతునుల నందజిం జంపుట (99 



g ఏిషయనూచిక 

విషయము. 

రావణుడు హనుమంతుని సెక్ వం. 49 

పహానుమంతు(డు చె వైత్యవ్రా పాసొోదమును భగము సే wen 

హనుమంతు (డు చెళ్య ప్రాసాదరక్నుకు ban జంపుట we 

జంబుమాలి హనుమంతునిక డకు వచ్చుట ఇ 24 

జంబుమాలి హనుమంతునితో యుద్ధముచేసి చచ్చుట 40 
రావణుడు హనుమంతునిమో 6దికి మం,త్రినందనుల "నేడ్వురం బంప్ 46 

పహనుమంతు(డు మం త్రెనంద నుల "నేడ్వురం జంపుట «ne 

రావణుడు హనుమంతునిమో (దికి విరూపాకు ప్ప ఘసయూాపా తగుర్థరభాసక గ్గుంం పుట, 

హనుమంతుడు విరాపాకు ప్రఘసయూపాక్షదుర్ధగభాసక మలం జంఫుట 

రావణుడు హనుమంతుని మోందికింబోస నత్వన కాజ్ఞాపించుట . 

అతడు యుద్ధ సన్మర్థుం డై హనుమంతునిమిో 6డికీం బోవుట ne 

ఆతడు హనోనుంతు నతో యుద్ధము సే సెయుట టం 

అతునిపరా కృమంబునకు పహానుమంతు6ండు 'మెచ్చుకొనుట a 

రావణు (డు పూనుమంతునిమో 6దికింబోన నింద జిత్తున కాజ్బాపీంచుట ae 

ఇంద్రజిత్తు హానుమంతునిమో (6దికి6 బోవుట an 

హనుమదిం ద్రజి తుల యుద్ధ ము 2 
ఇంద్రజిత్తు హనుకుంతుని ద్రహ్మాస్ట్రముచే బద్ధునిం గావించుట . 

ఇంద్రజిత్తు హనుమంతుని దీసికొనిపోయి రావణునకు సమర్చిందుట 
హనుమంతుడు రాసణునింజూచి వికర్కి. ంచుట 

రాపణనియోగంబున 6 ద్రైహస్తుండు హనుమంతుని లంకాగమనాదికారణంబడునణుట. 

హనుమంతుడు రెసణునకు6 చాను లంకకు నచ్చిన తెజం గెలీంగించుట 

హనుమంతు6డు రావణునిం దర్శించుట 

విసీషణుండు హనుమంతుని వధింప నాజ్ఞాపించురానణునకు నీతిబోధించుట 

రావణుడు హనుమంతుని తో (కంగాల్బ రాక్షసుల కాబ్జాపీంచుట 

రాక్షసులు తోంకలో నిప్పంటించి హనుమంతుని రాజవీనులం ది ద్రిసూట 

సీత హనుమంతునికి శీతలుండవు గమ్మని యగ్శి దేవుని. బ్రా బ్రా ంచుట 

పానుమంతు6డు దనకు నిస్పుచేండిమి కానరాకుండుట క్షోవవొందుట 

హనుమంతుడు బంధనమాసలన విడిపడి కాఐలివారినంద ౦ జంపుట 

హనుమంతుడు లంకాదహనము సేయుట 

శీత 

హనుమంతు(డు లంకాదహనంబున సీతేకును భయంబుగలిగియుండునని దు” ఖించుట. 
హనుమంతు (డు నీతా డేవికి భయంబు గలుగదని నిళృయించుట 

హనుమంతుడు సీతా జేవిం జూచుట 

“హనుమంతుడు సము ద్రృలంఫఘనంబుకొఆ కరిష్టపళ్వతం బెక్కు_ట 

4* టి 

* శ ఓ 

హనుమంతుని పాదఘుట్టనంబున నరిష్ట్రపర్వతము నుగ్గునూచమగుట 

హనుమంతుడు సముద్రమును ఇ చాటుట్ల 



మ్ మయ సనసూశచిర, 

విషయ మ. 

చ హనుముంగు (హు సముద్రొ లే గంప ంయిన మేం ద్ర పర్వతము పె న్రాలుట 

హానువుంగుడు సీతం జూచిగివని నానరుుకుం జెప్పుట 

అంగదుడు వానుకుంగు నిద ౫ కుట 

శాంపసంచతు కు గ చీరి తం గాచిన తేజం గంతయు హనుమంతు నడుగుట 

వానునుంగు సు యను ంంకి (చేరి శీతంనాచినవిభమును వానరుల కెలింగించుట 

హనుమంగుండు పీ సాదన, పాతిన సృ తిస్ట యును (బైళంసీంచుట 

హనుమంగు (దు పూన కుతో చన కుంచంలము రౌపణునిం జంపుదమని చెప్పుట 

భా గుయుంగు డు దష నగు గ ంనించుట 

నాముయుం తులకు. ఆక in యున్న చందణును గెడ 

oe ఫం వానల సస సతో నన్న చందనము చెలం శశిపై 

అంగాలు Ae యవల రు బలాయ యము సెుుప్రాటు + 6 

బాంఎవంగు డు తన లు ఫా యమున నానపుగుం కుటు 
లో గా 

వాననులంద టు గామసు మసుాయుప్ల కణం బోవ్టుట 48 

+ క థి వానరు లంగ చొనుమసిం + న నుఫ' న యిలోనినుగవంత యు ద్రావుట 

మగుసన పొంకం డగుడిముఖంంకు వానరుల వారింపం బోయి యంగగునిచే భంగపడుట. 

దధిముఖుండు సు లో పురతో మున్గుపన ఇంగ మును దన దువవస్థయు య చెప్పుట «we 

ఘు కృీవుండు ae ఉంచి వాన టు సీతం శా చివచ్చిరని లక్నేణునితో చెప్పుట .,4 

స్నుగ, నుం దంగ ద 3౬ గడె. నమ్మని దధిముఖున కాబ్తాపిందుట 49 

అంగదుడు దధథముఖం వనంబటున వానవనపేతను గా స్కుగ్సీ వునికడ కుం బోవుట ... 

సుస్కే వుల షంగదపింపగా నాదము విన గామలయేణుంప సక్యపిద్ధిం జఉబ్బుట 4, 

వానరులు బుశ్య నా? జగర్థతమును జంట . 16 

పహూనుమంనుండు. సీకిం --చితినం రామునకు. డేస్పుట oe 

హనుమంగుండు 9 నకు జత మున్న చందనును దనతో నన్నవిధ౦ంబును జెపుట. 

వానుమం గు ( కిచ్చిన సీగొయా జాతః మును ఆచి రొముతు విలసీంచుటు .4 

జానుముంతు దం వో కం చక్ మును జ జరు నము ( కంట 4 

హనుమంతుండు రెమునస6 దొను నీతి నాశ్వాసీంచన్కకారన్ను చలర్చట 23 

సూనుమంతుఇడు తను నీతకుల కప్పిన సు కీ ౩ ప్రా గారము రామునకు దెల్పుట. 

యుగ్ధ కాండము. 

శ్రీ రాముండు బానుముంతుని పొెగడుటు . 

రాముండు సమ్ముదృకి[ఇమును గుకళీంచి చింతిందుట 46 

సు, గీ ౭౬ తుండు కామున మత్య్శాహము కలుగ (6 జేయుట “౬ 

హసునుంగుండు రామునకు ౦ కాప్పుకసన్ని వేశం వెళ్లగిందుట 4 

రాముడు సు Wy వ్రంకి ముగ్గ యా తనుం దగిన కొంము నిమూషించి చెప్పుట ఒం 

రాయు ను పః కనాన చే కారం బాజ్జసించుట . 

౮ రాముడు వానర నీ నాసకేతుం డై దండు జిడలుట + 3సే, 

థ్ 8 



10 విమయనూచిక, 

విషయము, 

లతుణు (డు రామునిశీ కుభనిమి త్తీంబులం జూపుట 

రాయుడు వానరన మేతు౦ డ సహ్య మలయ పర్వకేంబుల జేరుట 

రాముడు వానరసే నోసహితము గా సాగరవేలాననము(౬ జేుట 

రామనియోగంబున సు శీ వుండు సేనల జేలాననమున విడియ నాస్టూపించుల) 

రాముండు జానకిం దలంరుకొని డు” ఖిం మక 

రాషణు(డు సభికులరావించి యాలో చించుట 

రాపణుండు సభికుల కు త్తమమధ్యమాధమమం త్రిక గలం "దెల్పుట 

సభికులు రాపణునకుం దన యభి వ్రాయము6౬ దెల్పుట 

చువాస్తుండు రాపసణునకు( దనయభిప్రాయము 6 దెల్చుట 

దుర్ము ఖుండు రావణునకు దన యభిప్రాయము 'దెల్చుట 

కుంభనికుంభాదిరాక్షుసులు రానణునకుం దమయభఖ్శిప్రా యము € 'గెల్పుకీ 

విఖీషణుండు రాసణునకు. దనయఖిప్రాయము6౬ జిప్సుట 

విసీషణుండు శెండపమాటు రావణునికి బోధించుట 

* అరొాసబు 6డు మంత్రు లనందటి రావించుట 

విఫీషణుండు రావణసఫామంటపమునకు పచ్చుట 

రోవణు(ంయు సఖికుు కాలోచనీయాంళశంబు ౬ చెల్బుట 

కుంఛకర్ణుండు (కు కు ద్దు డె తనయభి ప్రా పొయము రోసణునకు€ జెప్పు 

మహాపాద్య్యుండు సణునకుం దన యభి ప్రాయము ( చెల్బుట 

రావణుడు తీన్నుు బ్రహ్ శపించిన తెజంగు మహాపొర్ళు షన శిలీంగించుట 

ఏిఫీషణు డు రావణునకు హితము బోధించుట 

ఇం ద్రజిత్తు విలీషణుని 6 దిరస్క_రించుట 

విఫీషణుC డిం ద్రృజిత్తును నిందించుట 

రాపణుడు విఫీషణునిం బరిభవించుట 

రావణుడు విశీషణునిలొమ్మున య చాదముతో. దన్నుట 
విఫీషణుం డంతరికమృగతు 6 డె రావణునిదూ జుట 

విఖీషణుండు తేనతేల్లి గారికి రావణుడు తన్నపమానించినవిగ,.ము6 డెల్బాట 

విఫీషణుడు రామలక్షణులకడకు( బోవుట 

విఫీషణుం డుచ్చస్వరంబున వానరులకు. ద న్నె తింగించుట 
సు గీ నుండు రామునికి విఫీషణురాకయు దనయఫిపాయంయు సేతీంగిందుట 

రాముడు వానరులతో నాలోచన సేయుట 

అంగచాదులు రామునకు దమళమ యశ్ ప్రాయము లల రెబ్పుట 

హనుమంతు  డంగ దొదుల మతంబుఖందు ఏ దోషము నిరూపిందుట 

హనుమంతు డు రామునకు స స్వమతం బెటీంగించుట 

రాముడు వానరులతో విభీషణుడు పరి గ్సాహ్య్యు డని చెప్పుట 

రాముండు సుర్ వృనకుం గండుమహర్షి ప్రో: క్షగాధలను 'చల్చుట 



ఏవీవయనూ చీక, 

విషయము, 

విఫిరణుండు రామునకు రాపంజునిబ..౦మ6 జెల్చుట 

రాముండు విధీ 43:9 Jorg స సని? జేయుట 

విఫిసణుండు సమ్ముడదృముదాం. 0 హాడంబు వానరుల ఇటీంగించుట 
రాముకు సముద్ర స ప సాద మున స్తే ఆ ఖగ ళునము నధిననీంచుట 

రావణుడు కుకుం దనుయమూాహను సుష 

సుగ్రీవులడు శుసునిచే ౯ విద్ సం డెశ పుజంప్టట 

వానరులు శుకుని బంధించి = కేం మటు 

రాముడు శుకుని విడిపించుట 

సమ్ముద్సు డు పరీఘార్గంబు రము నుజేశ్షీంచుట 

రాయుడు కోపించి సముమ్మున్నిపై ఘోర చొాగణంబుల6 బ్రయోగించుట 

రాయుడు శ హస బు సము గు మెం (డృ యెోరాగింబం దలకొనుట 

సముద్రుడు కాముని నశునయంచుట 

రోము డు సము దృఐచనంబున లో /,మకుభ్యము పే నస్త్ర సృయోగము సేయుట 

సమ్మగ్సుండు రామునికి శీతుబం? వోపాయం బెటీంగించుట 

నణండు తాను శేగువు: గళ్రైదనన రామునితో. జెప్పుట 

శామనిరమోగంబున నలంండు సేరుబంగ్ నము( గానించుట 

రామ మణులు వానర సే నాసమన్వితం బు సమాద్రము దౌంటుట 

బేవమవార్షి పసువోరఃం లు రొమున కాశీరార్చదము చేయుట 

రాముడు భయంక గనమ ర్హములను టత్ముణునకుం జాపుట 

రాముడు లంకాపటణముం గాందుట 

రాముడు "ెన్టంబులం గరుడవ్య్యూహంసుగా౬ బమ్ముట 

రాయుడు బద్దుం డగుకునుని విడువుమని ను గీ వునితోం జెప్పుట 

శుకుండం రావణునితో నానరుల'కీఆంగు సెప్పుట 

రావయిండు శుకపారణుల వానరుల చొ ప్పెటుంగంబంచుట 

విఫేషణుండు కుక పారణులం బట్టి రామున కొప్పగిందుట 
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కుంభకర్దు౭డుం రాపణునకు రాజనీతి "సెప్పుట . , 

రావణుడు ప్రద్గుందై పరి బేననము సేయుట ” 5177 
కుంభకర్ణుడు రాసణు నూజడించుట 57న 

నముహోదరు(డు కుంగక ర్లునిమతేమును దూషించుట a 579 
మహోదరుడు రానణునకు చీతాసశీకళణోపా యం బెళింగించుట 6 ర్తి2 

కంభకర్లు డు మహోగరుని దూటుట . కరో 
రావణుడు కుంభక స్లుని _్రైశంసించుట . a 

రావణు డు కుంధక రుని భూపషణములచే నలంకరించుట 584 

కుంభకర్ణు డు యుద్ధమునకు వెడలుట శరర 

కుంభక గున కశుభనిమి త్రేము గిగుపడుట 586 

వానరరాతునుు యేడసనా టి యుద్ధము 4 ర్ం? 

కుంభక గు ని మో నిలువబేక వానరులు పాఆుట 4 1 

ఆంగకుండు వానరుల6 బురికొ ల్వుట 4 ఛ88 

వానరనీరు లండు నొక్క్యమొ లే తమె కుంభకర్థనితో యుద్ధ ఘు చేయుట 6 న్50 

హనుమంతుడు కంక ధ్లనితో బోర మార్భిల్లుట . 590 
నీలబుషభేశరభగి వాతగ రధమాద నులు ముంభకగ్గునిచే మూర్చిల్లుట 48 591 

ఆంగధుండు కుం₹కర్ణునితో యుద్ధము సేసి మార్భిల్లుట . ర్ 
సుగ్రీవుడు కుంభక ర్లు నితో ం బోర మూార్చిల్దుట లజ 3) 
కుంభకర్ణుడు మూర్చితు. డగుసు గీ వుని లంకకు గొనిపోవుట జం 594 
స్కుగ్కీవుండు మూర్చ బేటి నఖదంతంబులం గుంభకర్లునిక ర్భనానికల ఖండించుట .., 1 
కుం ఫేక రుడు తోషంబున మణి యుద్ద ను నీ నుంబూనుట 595 

రాముకుంభక ర్ట: యుద్ధ ఘు 596 
రోము డు కుంగ్లక గున వధించుట .0 592 

రాక్షసులు రాపణనకుం గుంఫళర్ష మరణమును 'డెల్పుట 2 600 

రావణుడు నానావిగసంయల విలపీంచుట 446 $9 

ట్రశిరుండు రాగ నాశ్వాసీంచుట . 49 602 

రోవణుండు డీవాంతక నరాంతేక నిశి రోతికా య మహో దరమహాపార్ళ్యుల యుద్ధమునకుంంపుట. 13 

వానర రాత నుల యొనిమిదవ నా 6టియుద్ధిము 46 605 

నరాంతకుండు పెలచేంి వానరుల ఇధిందుట . 607 

అంగరుండు నరాంతకునితో యుద్ధము సేయుట లం 609 

అంగదుడు నరాంతేకునిం జంఫుట “౭౪ 610 

బేవాంతళ మోదక గి శిరు లంగగునితో బోరుట 4౪ 1) 
611 సలహా నునుంరు లంగ కుని! 6 దేోడువచ్చుట 119 



Cat 16 విషయనూచి 

విషయము. 

హనునుంతుడు దేవాంశకుని. జంపుట 

నీలుడు మహోదరుని( జంపుట 

హనుమంతు (డు శ్రీ *దుని పధించుట 

బుషభుండు మహాపా ర్భ్వునిం జంపుట 

ఆతికాయు (డు కోపించి యుద్ధమున కరుగుట 

రాము డతికాయుని (జాచి మెచ్చి విఫీషణుని వాని ప్రకారం బడుగుట 

విఫీషణుం డతికాయునితెజంగు రామునకు6 జెప్తుటు 

ఆతికాయుండు వానరుల న "సేకుల6 జంపుట 

లత్ష్యణాతికాయుల పరస్పరవివాదము 

క్షణాతికాయుల ద్వంద్వయూద్ధము 

లత్షణు6 డతికాయుని6 జంపుట 

రావణు డతికాయాదుల మరణంబు విని విలపించుట 
ఆళ్ల క్ల 

రాపణు(6డు జ్యా గృతతో లంకను కశ్నీంచుచుండు డని రాతసుల కెజ్జాపించుట ... 

ఇంద్రజిత్తు తౌను యుద్ధమునకుం బోయెద నని రానణు నూజడించుట 
దన డ ఇంద్రజిత్తు యుద్ధమునకు వెడలుట 

ఇష ఉట్ల ల్ ఇం ద్రజిత్తు విజయ పదం బగుహోమము సేయుట 

ఇంద్రజిత్తు వానరులతో యుద్ధము సేయుట 
ఇంద్రజిత్తు వానరులనండజ మూర్భితులం జేయుట 

రాముండు లక్ష్మణునితో నింద జిద్బరిహాస్త మునకు బాము లోంబడనలయువని చెప్పుట, 
విఫీషణు(డు వ చానరుల నాశ్వాసిం చుట 

విధీషణుడు జూంబవంతు నాశ్వాసీంచుట 

జాంబవంతుడు హనుమంతుని డివ్యాపధులం చేర నియోసించుట 
హనుమంతు డోషధిపర్వత్ మునకు బోవుట 
హనుమంతుం డోషధిపర్వతమును గనుంగొనుట 
హనుమంతు డోషధిపర్వతమును బెకలించి లంకకు. గొని తెచ్చుట 
ఓషధిగంధాఘా9ణంబున వానరసపాతంబు గా రామబక్షణులు విశల్యులగుట 
నుగీ వుండు నానరులకు లంక దహింప నాజ్ఞాపించుట 

వానరులు లంకాపురిని వహించుట 

రావణుడు కుంభనికుంభాదుల యుద్ధము నకు 6 బంపుట 
వానరరాతునుల తొమిదవనాటియుదము 

ఆంగదునిచేత 6 గంపనుండు చచ్చుట 

ఆంగదు6డు వజంఘుని( జంపుట 

యూపాత్న ఫోకిశాతులు మైందద్వివిదులచే, జచ్చుట 
మైందజ్వివిదులు కుంభునిచే మూర్శిల్లుట 

అంగదు$డు కుంభు నితో యుద్ధము చేని మూర్చిల్లుట 

+ శశ 

ఓ క శ 
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వివయనూచిక, 
విషయము. 

సుగ్రీవుడు కంభునితో యుదము చేయుట 
ay వుండు కుంభునిం జంపుటీ 

పాసమంతుండు నికుంభునితో యుదము సేయుట 
సానుమంతు+డు నికుంభునిం జంవుటో 

రావణు(6డు మకరాత్రుని యుదమునకు. బంపుట 

మకరాతున కశుభనిమి త్తంబు అిగవడుట 
మకరాతుండు వానరులతో యుద్దము సేయుట 
మకరాతుండు రాముని దిరస్కరించుట 

మకరాతు డు రామునితో యుద్ధము సేయుట 

రాముడు మకరాతునిం జంపుట 

రొపణు(డు యుద్ధమున కింద్ర, జిత్తును బంపుట 

ఇంద్రజిత్తు తనకు జయముగలుగుటకై యగ్ని దేవు నారాధించుట 
ఇంద్ర, ద జిత్తు వానరులమో దం బలు'చెటంగుల బాణపర్ష ము గురియుట 

ఇంద జిత్తు రామలత్మోణులమో (ద బాణపర్ష ము సరియుట 

రాము? డ్ంద్ర, ద,జిత్తును వధింప నిళ్చయించుట 

ఇంద్ర, ద జిత్తు 'మూయానీతనుగల్పించి దానిం జంపంబూనుట 

హానుషుంతుం డింద్ర దృ జీత్తునిమో6ది కడరుట 

హానుమంళు (౬ డిం, సో జిత్తుని దూజుట 

ఇంద్ర, ద, జిత్తు మాంపానీకంబట్టి 'తెనవీయుట 

సాసుసుంఠండు కోపంబుపెంపున నింద జిత్తునితోం బోరుట 
వానునుంతు డు 5*మునినద్గకు6 బోవుట్ 

హనుమంతుడు రామునకు సీతొపధం బెటింగించుట 

లత్మణుండు ధర్తాధర్మ్మంబు లసత్యంబులని పీశు వాదంబున నిరూపించుట 

విఫీషణుం డింద ద్రొజిత్తుతే వధింపంబడినడి మాయా సీరీయని రామున కెటింగించుట . 

ఇం దృజిత్తు నినుఫిలయందు హోమము సేయుటను విఖిషవణు(డు రామునకు చల్బుట. 

రాము డింద్రజిద్వధపుందు బక్షుణు నియోగించుట 

లక్షుణుండు వర్గీంణసహీతులడ నికుంభిలం జేయుట 

వానర రాతుసుల తుములయుద్లము 

ఇంద్రజిత్తు హనునుంతునితో యుదముసేయుట 
ధి 

ఇంద్రజిత్తు చేయుదుండీనహోమమును విఫీషణు(డు లక్కుణునకుం జాప్పుట 

ఇంద్ర, చజిత్తు విసీషణుని నిందించుట 
విఫీణు.డు ఇందృజిత్తునకు బుద్ధిచెష్పుట 
లత్యణు6 డి 0 ద కత్తుతో యుదముసేయుట 

ఇంద్ర, రోడ జీత్తు లక్షుఖునిచేం జచ్చుట 

ఇంద్ర కజిత్తును ఐపేం చినచ్చిన బత్ముయుని శ్రీ శీరాములు గారవించుట 

రావడం “డిం ద్రజిత్తుబర్నా క్రమము. దలరచి దుఃఖించుట 

రావణుండుం పీరా జేవిం జంపంబోవుట 

వీఠాజేవి దుఃభించుట 
రావణున కడ్డంబువచ్చి నుపార్ము కండు నీతి బోధించుట 
రావంమూాలబలంబు యుద్దంబునకు వచ్చుట 

మూలబలంబు పె శ్రీరొములు సమోసహనా చ్ర్రంబు ప్రయోగించుట 

శకి 

647 

648 

649 

650 

651 

652 

653 

654 



18 విషయనూ చిక్, 

విషయము, ఫ్రుటు. 

రొసణుండు యుదంబునకు వచ్చుట జక 710 

భుహోదరుండు సు నేగీ గ్రీవునిచేం జచ్చుట (5 7i7 

ఆంగదునొచే మక్తు (డు జద్చుట 2 718 

రొనణు£4డు మజిల యుద్ధమునకు వెడలుట oe 719g 

రానురావణుల యుదము “na “21 

విభీషణుడు రావణునిరథాళ్యుంబులం జంప్రుట : 725 

రావణక్ల శ్రీచే లత్మణ సామి మూర్చిల్లుట . రాగ 

రావమురావణుల యుద్దము + టట 728 

(శ్రీరాములచే చెబ్బలుదిని రావణుడు ముండోడరితో విలపీంచుట ue 79 

కన్చనింగార్ని హోమము సేయసమకట్టిన రావణునకు మండోదరి నీతిగజపుట ... 731 
మూర్చితుండగు లత్మణునింజూచి రాముండు విలపీించుట . 1 
హనుమంతు (డు సంజీసనిపర్వతీమును దేంబోవుట లం 732 
రావణుడు కాల'ేమిని హనుమంతునకు విఖ్నుము సేయనియోగించుట 4 CEE 

కాలనేమి రావణునకు బుదులుగజపుట ee EY 

హనుమంతు (డు ముని వేషధరుండగు కౌలెనీమియా ళ శ్రునుమునకుత బోవుట ea 7p 

కాలనేమి హనుమంతునితో వంచన్లో స్టలువలుకుట en 737 

కాలేమి హనుమంతునకు నోకస సరస్సును జపించుట 2 LED 

సలి హనుమంతుని. బట్టి మ్రింగుట ఇ Tig 
హనుమంతు (డు మొసలిగర్భ ంబు చించి దొనింజంప్రుట ,«« 740 
ఛాన్యమాలికి మకరరూపంబునదలి యస్పరోరూపంబు వచ్చుట oe 741 
థాన్య మాలి తనవూర్వవృ తౌంతేంబు వహానుమంతునకుం జెప్వుట os 7343 
హనుమంతుడు కాలనేమి జంపుట 2 716 

పానునుంకు (డు ద్ర్రోణా ద్రం గనుంగొనుట us 7147 
హనుమంతు (డు దోణశై లంబునుగొని లంకకువచ్చుట ee TA8 
భరతుడు నందిగాముంబు నందు దుస్స ్రస్నంబుగని వ్యాకులచిత్తుండగ బ ue wi 

హనునుంతు(డు భరతునిలగాంచి శ్రీ రాములని వ్యాకులచిత్తుండగుట wn 750 
భరతుడు వానుమంతునింజూచి పెసుభూకంబని చాణంబుజేయుతణి నాకాళనాణే పలదనుట, 
మాల్యవంతుండు దళకోటి రాతమసులంగూడి వానుమంతున 'కద్డంబువచ్చుట . 0 751 
హనుమంతు (డు మాల్యనంతునిం జంపుట rw 152 
రాముడు దూరంబున హనుమంతునింజూచి సూర్యు డనియెంచి కోపించుట .., 753 
సాూనుమంతుండు ద్రోణపర్వతమును రొమునకు సమర్చించుట 

శ్లో 

శ 34 ళ్. 
లత్యణుఐడు మూరృదేజుట తళ లోబ్ 
మానుమంతు డు ప్రోణపర్వతము ప్పటివోట నునుచుట ee గ్య 
రాపణుండు కుక్రాచార్యులయొద్ద కరిగి తన్ఫురక్నీంపునుని చెప్పుకొనుట . 75 
శుక్కాచార్యులపంప్రున రావణుడు పాతాళహోమంబు సేయుట ee స్త 
రావణుడు పాతాళ హోనుము 'నేయుచున్నాండని విధీషణుడు , కీ (్రరామున కిలీయించుట. 60 
ఆంగదాదులు రావణుని ఊాతౌళీ హోమంబునకు భంగముసేయ నకసట 
సరమపలన6 బాతాళహోమగహ నెటింగి యంగదుండు గువహాలోనికిం జొచు+ట 
అంగదుండు దుఃఖించుచున్నమండోదరి సీడ్చుకొ ని రాపణునికడళ ఐ 
మండోదరి రావణునకు రోసంబుపెరుళనాడుట 
(శ్రీరాముల ప్రతాపమును మండోధరి రావణున కెటి (గింశుట 

ఎ ఇల్ల + 

|. 71 
చచ్చుట .,, 762 

. 7644 
. 706 



వషయనూ చికి, 

విషయము. 

రావణుడు మండోదరితో. దనదీనసితిని జెప్పుకొనుట 
శ్రీరాములచే జచ్చుటయొ నాపరమార్థంజని రావణుండు భార్యకు ౮దెల్పు 
రాపణు6డు కడపటి యుద్ధంబునకు వెడలుట ' 

ఖద్రరోమసర్పరోమపృశ్చికరోములు హనుమదంగదనీలులచేం జచ్చుట 
రాము డనగ్నినర్టునిం జంపుట 

ఇంద్రుండు దనరథంబుగొని రామునకు సారథ్య ము సేయ మాతలి నియోగించుట . 

రాముల డింద్రరథారూఢుం డై రావణునితో యుద్ధము సేయుట 
శ్రీరాముడు రావణునితో వీరా లాపంబులాడుట 

రథంబు తొలంగందోలిన తనసపొరథిని రాసణుండు దూఠనాడుట 

నూతుండు రానణుకోపం బుపళమిల్ల నాడుట 

శ్రీరొమునకు నగస్తుం డాదిత్యహృద యం బుపదేశించుట 

ఆదిత్యుడు రామునకు బ్రైనన్ను డగుట 

రానణునకు దుర్నిమి త్తంబులు రామునకు శుభనిమి త్తీంబులుం దోచుఒ 

రామరానణుల ద్వంద్వయుద్ధము 

రావణుని తీలలు రామునిచే ఖండీంపయిడినవై మాటిమాటికిని మొలువసాగుట 

రాము(6డు మాలేలిప్రేరితు (జ రాపణునిమా 6ద ట్రహాస్తము6 బృ యోగించుట 4 

రాపణు6డు నిహతుం నగుట 

విశీషణుండు హళతుడైన రావణు వీకీంచి దుఃఖించుట 
రాముడు విఖిపణు నూజడించుట 
రానణుని ఫార్య లెల్ల యుద్ధభూమికి వచ్చి య్మాకృందించుటు 46 

మండోదరి ఛావణుజూాచి విలపీంచుట “20 

రావణళశవదనానము “9 

లభాముయడు విఫీపణుని లంకొ రాజ్య పట్టా ఖిషి క్తునించేయ లక్షుణుని నియోాగించుట .., 

రాముడు వానువుంతుని సీతకు నిజజయంబు( జెప్పం బంపుట 00 

పహానుముంతు౬డు రావవిజయ రాసణవధంబులను వీశాచీవి కెతీంగించుట ue 

కీ శాచేవి తనకు గావలియున్స రాక్షస ప్రీల జంపంజూ చిన నానుముంతుని వాళశించుట, 

సానుముంతునివలన సీతానాంఖితేమును విని రాముడు చింతించుట “00 

రాము (డు సీతం దనయొద్దకోం బిలుచుకొ నినచ్చుటకు విఫీషణుని నియోగించుట ... 

విభీషణుడు నీతౌదేవిని రామునకు సమర్చించుట . 

రాముడు సీతా దేనితో. బరుపో కులుపలుకుట : 98 

ఫీనా-జీవి రామునిమాటలువిని పరితపించుట 16 

'సతొవియయోగంబున లత్ముణు (డు చితియొనర్చుట ఉం 

సీతాదేవి యగ్నిప్కవేశము సేయుట లం 
అ హరు చేంచాదులు రామునిం జూడనచ్చుట .46 
WA ల లో 
బ హాదేవుండు నీవు నారాయణుడు అని రామునకుంచిల్పుట 00 

తక్చి జీవుడు వీతాజీవిని రామునకు సమర్నించుట . * 8 

రాము డన్ని దేవువచనంబున నీతొ దేవిం బరి గృహీంచుట 00 

ఈశ్వరుం డచ్చటికి ప సృయున్న దళ రథుని రామునకుంజూపుట- 66 

దశరథుడు రామలక్ష్మణుల ( ళా గిలించుకొ నుట 
, ee 

రాముడు కే శేయా భరతుల నను గృహింపుమని దశరధథునిం చ్రాక్థించుట 69 

19 

పుట 
7168 

3 

769 

ml 

1? 

772 

773 

777 

79 

720 
781 

784 

756 
787 

790 

791 

792 

793 
795 
796 

797 
804 
806 
807 

13 
80% 

811 
812 
813 
814 

815 
816 
81% 

19 

818 
820 
రల] 

4) 

822 

రి 



20 వీవయనూ చిర, 

విషయము. పుట 
దళకభు(డు రామునకు వరంబు లోసంగుట అల 524 

విభీషణుడు రామునకు బుష్పకవిమానము నొసంగుట 28 827 
రామునిపనుపున విఫీషణుండు వానరులనందబ సత్కరించుట 2 11 
సు (వ విఫషణాదు లయోధ్యవఅకు6 గూడపచ్చెదమని రామునితో. జెపస్పుట “26 R28 

సీతాహామలత్తణులు వానరరెతుససహితంబుగా6 బుష్సకారూఢు వై యయోధ్యకు6 

బయనంబగుట wes 829 

రాముడు నీతా బేవికి దారిలో నాయావిశేవషములం జెప్పుట . 4 ,) 
రామనియోగంబున సీతాహీతార్థంబు వానరు,ందటు( దమతమపత్నులనుం దోడొ_ నిపచ్చుట.830 
రోము(డు భరద్వాజమహర్షి ని సందర్శించుట oa B33 

భరద్వాజుడు రామునకు నరంబొసంగుట ,92 833 
రాముడు తనరాక భఛరతునకుంబెల్బ హూనుమంతునిం బంపుట . ae 884 
హనుమంతుడు శృంగి బేరపురమందు గుహునకు రామాగమనం బెటింగించుట ... 835 
హనుమంతుడు ఛరతునిం జూచుట జక గ్ా 

హనుమంతు (డు భరతునకు రానూగమనంబు చెల్బ్పుట es # 
భరతుడు వానుమంతునకు బహుమతు లొసంగుట 0 £38 
హనుమంతు డు భరతునకు రామునిన్భతాంఠేమం౭శేయుం చెల్పుట . 39 

భరతు నినియోగంబున రొజప్రరుషు లయోభధ్యారాజమాక్షంబుల నలంకరించుట ,,. 844 
భళతుండు సపరివారుండై రాము "నెదుర్కొనంబోవుటి ఎ ల* గీ4ర్ 
హానుమంతు (డు భరతునకు రాముడు సమోపించెనని వెవ్వుట 0 1 
భెరతుండు పుష్నకారూథ్లు లె లై ననీతారామలత్షణులం జూచుట = 846 
భరతుడు రామునకు నమస్క రించుట ఉల 847 
భరతుడు రామపాదుకలను రాముని దరణంబులకు. దొడుగుట wa 848 
భరతుడు రాజ్య ంబు గై కొమని రామునిం బ్రారించుట 4% 549 
రాముడు భరత ప్రా లన నంగికరించుట ఎం 4 yt 
రాజపురుషులు రాము నలంకరించుట ws 8st 
రాముండు సపరివారు(.ై యయోధ్యానగరంజు ప్రవేశించుట 0 తకః 
Es శ్రీలు మేడలెక్కి. ౮ రామునింజూచి సంతనించుట os B53 
రాముడు రాజమందిళంబు చ, వేశించుట ఏఓ 2 ర్ 
సుగ్రీవుడు వానరులకు 6 జతుస్సము. దృ ంబులనుండి యుదకము దేర నిరమోసిందుట. 1 
సంధ్యాసమయపర్ష్శ నము wes R57 
నూరో్యోదయసమయపర్ష్మ నము = 861 
ఫీ శ్రరామచం ద దృపట్టా భిచే పేక ఘుట్టము ఎ శః B64 
నుండు (్ళుసై యువరాజూగా. జేయుట “+ 866 ఇశీనుద్రామాయణపక న శృపణపూజనాదిఫల శ్రుతి «2 B67 

విషవయనూచిక సమా _ప్పము, 



/ కై నల్యరమాధిప 

"రా శకేందుసభూనముఖ పురందరనుకుటా 

లమ సం కాచేకముణీనో 
రక టీ భాకీలిత చరణ సత్య భామారమణా. | 

వ, చేనా యవధరింపుము రులీలవు ఒగుకుశలన్ర లవ్వలికథ యిట్లని చదువం దొడంగి 

గట్లు రాముండు సౌమిత్రి సహి తంబుగా6 బదోత్సలరుపాకుల యగుపం పాపు 

ప్కరిణ్ నధిగమించి మదనోద్దీపనకరంబు లగుతీదీయసువషమాని కేషంబు లవలో 

కించి కామశరనివీడ్యమానమానసుం డై లక్షుణున కీ ట్లనియె. 2 

దురు రాముడు ససంతబుతువుం జూచి నున్మథాఖితీ ఫ్లుండై విలపించుట. ద్రుథిం- 

క, విలనీతఠరుశోభితమొ, సలలిత వై డూర్యవర్ణనకిలాగ్ల నట 

డ్ఞబజోత్సలయుత యొ రా. జిలుచున్నది కంచు సంప చిరశుభలీలన్. [= 

శే, ఎ చటశిఖరానిగతము లె నపృథునగ 
౦బు,బట్లు యుచ్చి/తతేరువు లొప్పారుచుం

డు 

నట్టిపం పాసరోవరస్రాంళ చిత్ర, వనము శోభిలుచున్నది యనఘ కంటె. 4 

కే, భరతు నెడం బాసి సతిని గోల్పడి దురంత,దుకిఖభారంబు'చే స్తుక్కి. తూలుచున్న 

నన్నిచటం బాలం వీడించుచున్నవాని,మాడ్కి_ వర్థించుచున్నా
ండు మాధవుండు, 

81 
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చ, వివిధసుమోపశోభితయు విశ్రుతేకీ_ర్థియు శీత వారియు 
న్నవజలజాతయు_క్రయును నాగమృాగద్వొజజుష్టయు న్వీచి 

తవనయు నె నపంస పరితాసమునం దవియించుచున్న నా 

కొపీరళసమ్ముదం బహరవాం బొనగూర్చుచు నున్న దెంతయున్. | న్ 

కే, శాడ్వలం బిడె శిఖగలచ్బాయ గలిగి, వివిధ పాడపకుసుమనంవీత మగుచు 
ఘనపరిసోమముల చేత గప్పంబడిన, యట్ల శోభిల్లుచున్నడి యనఘ కంటు, 7 

తే. ప్రుసవభారసన్భుద్ధస్భురన హరు; హాగ్రములు ప్ఫప్పితాగ్రలతాభివృతేము లగుచుం గాంకాసరివ్య కు లై ననరుల, కరణి శోభిల్లుచున్నవి కంటు నచ్చ. ౫ 
కే, జాతే పుప్ప ఫలద్రుమో వేతీయగుట, నిదిసురభిమాస మిక్కా_ం) మింపు 'మళియ 

గంధవంతమై మదనవికారహేతు, వై సుఖానిలమై యున్న దనభఘ *“ం'టి. 9 
తే. తోయదంబులు పరిమళ తోయమట్ల, పుష్పవర్ష ౦బుం గురియుచు భూరిభూరు 

హో త్ర రలతాభియుతములై యొప్పుచున్న,వమలచరితే ననస్వ్టీహాసములు కంటి. 
క, వివిధవనభూజములు గం,ధవావాచలితంబు లగుచు భారుణియందుం 

ద్ర విమలళిలలందును విరు, లవిరళ గతి గురియుచున్న వంతటం గం క, | 
తే, పడినవియుం బడుచున్నవి పాదపస్థితములు నగుసుమములచేతం దగ బవనుం్త 

డృ_మెయిలబట్టియా డెడువిధముతో.వంజూచి కేకాననములందు నూరివినుక, 
క. మానితపుష్పీతతరుతా, ఖానిచయంబుల. గదల్సి గాడ్చు ప్రచలిత 

స్థానము లగు కేటులచే, మానుగ నొప్పారె గీయమానుండు. బోలెన్. 18 
క, గిరికందరములు వెలువడి, పరభ్ళతసంగీత నాద పద్ధతికి వగం 

దరువులవై € బవమానుండు, సరసంబుగ సాడుచున్నచందము దోంచెన్, 1 
తె, అట్టిపవనునిచేత నీయడవిలోని, విటవీవిటపా గృనిచయ మొక్క టికి నొకటి పెనుచుకొని ముడివీడక తనరుచున్న, వనభు కంటివె రమ్యువనాంతరమున, [| 
"లేేమటీయు న య్యుడం వ్యిర్రైస్విరుల తావి, సం గ్రహించు చుమార్లబ శ్ర నుమువాయ సరసితరంగల ప్రై నుండి చల్లగాలి, పిసరుచున్నది సంతోవ మెసంలం గంటు 16 
క్, అనిలరయోత్షీ ప్పముళై, ఘనతేరువులు మధుపగీతకలన న్యధువా సన లుల్లసిల్లు వనముల, ననఘా ధ్వని సేయు చున్న యట్లు సల్. 17 
వ. మణీయు రమ్య ప్రస్థ సంజాతపుమ్బీత్ర దు 

యుచ్చటం బర్వతంబులు నుహోన్నతంబు అ నపుహ్పరాసులచందంబున నందం బగుచున్నవి యిచ ప పువుస 
మున్న నై మమ దవంబులు పుష్పుసంఛ న్నశఖరంబులై మారుతో క్లేప లై మధు త్తంసంబుతై గీతంబు, భాడుచున్న చందంబుభర జూ 

తే. కుసుమిత్రము ల నయూఫొండ గోంగ,వమూ రు 
లంతట. న్ా జెలంగు చున్న వత్యద్భుతముగ 



కిష్కి ౦భధాకాండ ము, క్ర 

జూతరూపభూవణములు వీత చేశ 

ములు ధరించినఫురుమవులుంబో లెం గంటె 10. 

చ అనఘసతీవియాగజని'కా రిం దపించెడునాకు కోకదీ 

పనకర మా వసంత మిది బంధురత౯ శుక శారిశార్భటు 

ల్వన రెడు మన్మ్యథుండు నిశిత ప్రదరంబుల చేయుచున్న వాం 

డనుపముభంగిం బె కము కలార్భటి న న్చిలువం దొడంగడిన్. 20 

తే, ఆంగజాస్ప్రాభివివ్ణుండ నై ననాకు, రమ్య కానననిర్హ్ధ రరాజయందు( 

జావ నుధికంబు సేయుచు చేపుమిోటీ,కూ యుదున్న సియోవారికుక్కు టాములు, 

క, పన్నుగ నాశ్రమపదమున, మున్నీకుక్కుటరవంబు భూసుత విని తా 

నన్ను. బిలిచి సంతో పో,భ్యన్నతేయె కూడి యాడు చుండుం గాదే, వ. 

వ. మజియు నిచ్చటిఖగంబులు విచిత్రపత్రంబు లె భృంగరాజ ప్రముదితంబు లై 

నానావిధమధురస్వరయు కంబులై యాత్తీయవూ్యాహాభినందితంబు లై పురుషు 

విహంగంబులం గూడి వృషగుల్మలతాప్ర తానంబులమిోాంద వాలుచుస్నవి 

విలోకింపు మాపుష్కరిణీతీరంబునం గలవృతుంబులు నత్యూవాకృశేశబ్దంబుల 

చేత బుంస్కోకిలరుతంబుల చేత ననంగ 
ప్రదిపనంబు ల ధనిసేయుచున్నవాని 

పోలికం జూపట్టుచున్న వదియును౦గా 5 , 
ని 

క్ష ఏలాల తావృతములై , కూలంబునం జూతతనులు కోకిలశుకవా 

వాలత వియోగి నగు న, న్నోలగమున నవ్వి తెగడుచున్నవి కంస, 4 

క, తరుపల్లవ హేతియు నళి, గురురవనిసనుం డశోకకుసుమాం గార 

స్ఫురణుం జగువసంతా నలు, డురుగతి నన్నేర్చం దొణగెనుజ్జ వ్రలుం శగుచున్ = 

క, మృదుభాపి.ణిని సుశీతిని, సదమలగుణవతిని పరమసాధ్వి నళికచ 

న్ముదిత నెడయాసి ధర మా,నద బ్రతుకుట నిష్ప/ యోజనం బగుం గాదే. 26 

ర సముదంచితరుచి రార, ణము నభిన నరమ్యుకోకిలాకు
లసీిమాం 

తము నగునీఘననసుమసముయము మత్చిశోయక రయంగడు బ్రాయం బె యుండున
్. 

క. దూరాయాస ఫ భవము, వారక వరసురభిగు ణవివర్ధిత నుగునీ 
గో 

చారుణశోకాగ్నీ నను, న్లాజీయ పెట్టంగం దొణలె ఘనగుణకాలీ, 2 

కే. సీత నెడలాసీ యో నుహీజాతములను, బన్ను గౌ విలోకించుచు నున్నకతిన 

ననభఘచార్మిత్ర నున్మథుం దంత కంత, కధికుందై యేర్చుచున్నవాం డనఘచరితీ, 

కే. మనుకులో తమ పరిదృశస్టిమానుం డై నః స్వదసం సర్ష శామ 
కాంచితనసంకతుం 

తరయంగ సదృకరృమొనయొనట్టిసీత, యును మనోవ్యధ గావించు చున్ననారు, 

కే, శాజసుత క్యూరుండ్రై న వైైత్రనన పవనుం, డవనివిరహుల
కంతీకుం జ్లగుమధుండు 

నన్నిపుడు కడు నేర్చుచు నున్న వారు, జూనక
ీశోక సంత ప మాన చిత్తు. 81 

క, సఇటికగచాతు,పృతిము) స్ఫుటపింఛము లనిలవెగమున విచ్చి థిఖ 
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| క ం 

ల్నటియించుచున్న ఇంతయుం జటులగతిం గం కు సరససామిప్యమునన్ . 2 

ర్, వముదమూర్చితంబు లై యివి, ముదితలతో: గూడి కానుమున రంజిలుచు 

న దనవశగతుండ నగుననుం బదపడి బాధింప సాగ భవ్యగుణాథణ్యా. 08 

శే, అచలసానువ్రులందు నృత్యంబు సేయువిభునిం గనుంగొని మన్మథావిస్థయగుచు 

శిఖని యిది తాను నృత్యంబు సేయుచున్న, దనుసరించి విలోకింపు మనఘచరిత, 

తే, అట్లు నృత్యంబు గావించునట్టిశిఖనిం, గన్లొని శిఖండి రుచిరపత్సీములు విచ్చి 

విపులరుతముల నను జూచి యపవానీంచుచున్నదానివీధ౦బున నున్నడిపుడు, 

క. వనమున నీశిఖతన్విని, దనుజుం డె త్తికొనిపోక తక్కినకతెన 

ని్టీను మామయూరమునకును, జననుత భార్యాభి యోగ సౌఖ్యము ౫లిగెన్', 

శ్రే జనవరకుమార యూఫపుష్పుసమయవుందు, నాతి నడంబాసియుండుట నాకుంజూల 

దుష్క_రంబగుచున్నది తొడరి పవ్సీ, జాతులందును రాగ మిరీతినుండు. $87 

చ. తరణికు లేం దృ డానవుండు ధారుణిజం గొనిపోక యున్న రా 

రస మెలర్ప నీశిఖని కాంతుని గూడి సుఖంచినట్ల యా 

సరసిజ నేత్ర పర్వతవి శాలననంబుల వల్లీ కాగ్భహోోే 

త్క_రముల నన్ను. గూడి సతతంబు సుఖంచుచు నుండు నేక దా. ౪8 

సే, లత్ష్మణా యూ వసంతకాల౦ంబునందు.) జాల సమోద మొనగూర్చంజాలినట్టి 

యీప్రసూనంబు లీతరు లీవనంబు, లీచజులు నివ్పలంబులై తోం2ె నాకు.39 

క, అనఘా యీసుముములు కోోభనతర చేతోహరప్ర భారుచిరము ల 
య్య్యను నిమవృలంసులై. మే,డినిం బడుచున్నయవి కంక తేంట్టురొదలిడన్ . 40 

క, కనుంగొంచు శకునసంధుము, లనంగ మదవర నంబు వై మధురరవం 

బొనరించెడు నన్యొన్యం, బును బిల్చుచు నున్నవానిపోలిక ననఘా, 41 
క, ఈశుకము లీమయూరము, లీశారిక లీషీకోంబు అెంతయు నన్ను కా 

గాసిపడం జేయుచున్నవి,. లేశము కృప లేక సీత లేనికతమునన్. త్త 
ఈ. కాయజు. డంబుజా స్ర్రుముల( కొని మాటికి జేయ; గోయిల 

ల్యూయ శీఖు ల్నటింప నవకోనులకై రవపువ్పగంధి యె 
వాయువు ఏన నేగతి నివాస మొన న్చెద నివ్చునంబునం 
దా యలనాగం బాసి కుసుమాకర నమిాగతి గాసి సేయలాన్. 

తే. ఈమొగడగ లీఫలంబులు నీసుముంబు, లీననలు నీవసంతమందానిలంబు . నామది! - వేడ్క సేయకున్నవి కుమూరృయువతి నెడంబాసి మొంటిగ నున్న కతన, మా  న్యాదకరము గు, కారిక లటు గుంపుగూడి నసవునాదముల న్వారక యిశేశేశరమును, జీరుకొనుచు నున్నభరఠిగి. జలలౌడి మ్రోలన్. 44 చ, ఇనకులనర్య వ్స్త్త వసీయించినచోట్ర వసంత మేనియు gr స్థ సతీరమన్యథ వ్యసన కారణ మైనతదీయవై ఖరు 

48 
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ల్లనుంగొని పారవళ్యమున గానిలి నన్ను మదిం దలంచి నా 
యనువ్లునం జాల మారజనితా ర్రికి లోలుడు గాబె లత్షుణా, 46 

తే. సరసిజానన యున్న బేశంబునందుం, గంతు సంఖ్రాపకరుండు వనంతుం డేల 
యుండు నట్టుం డె నేని నయ్యుత్పలావీ,యొంటిమెయినె త్తెజం గుననుండంగలదు, 

ఆ. అతివ యున్న బేళమందు నిక్క_ంబుగ, నీవసంతుం డుండె నేని యేమి 
సేయం గలదు పరులచేం జిక్కి యున్నచో, నతివం దలంచుకొనిన నడలుగదురు. 

శే, ఆసరోజాతీ యా శ్యామయా లతాంగి, యానుధురమంజు భాషిణి యామృగాతీ, 
నిక్కము వసంతు వారికింజిక్కె నేని, వెతలం గుందుచుం శ్రాణంబు విడువంగలదు, 

లే. పరమసాధ్వియునుటి యువద్విరవాశోక త్ర పయునుగాన న నుంబాసి భె ర్యమూంది 
సార సేతణ జీవింవం జూల దనుచు, నామనంబున. దోంచెడు నయచరి త్ర. 50 

కే, వను ధీరుండ నగుట నొక్కింత బుద్ధి, దాల్మీంబూనితి మరుని వెద్డుములకోర్చి 
భూమిసుత గోల యగుట నాపొందు విడిచి, తెంపు సేయక యెట్లు వర్తింసనేర్చు, 

తే, పురువ శార్టూల నాయందు భూమిపు త్రి, భావము నిరంతేరం బెడ ణాయకుండు 
నట్లు యదగ్రేవియందు ననన్యమగుచు, నాదుభావంబు వర్తించుంగాదె యెపుడు. 

ఆ. వనజముఖని గూడి వర్తించునా. డెవ్వం, డధిక సౌఖ్య కారి మొ తన ర్చె 

నట్టిపవను డీవ్వు డాసతి 'లేకుంటం వేసి కాల్పం దొడంౌ జిఛళ్చు (బోలి, న్ల్రి 

కే, ఈవసం'తానిలుండు మహీకుమారిం, గూడి యున్నచో నామిందం గూర్తి నెజవి 
విరులతావులు పై సోంక వీచుచుండు, నట్టివాం డెంత యపకారి యయ్యె నేండు. 

చ, అని బహుుభంగుల౯ రఘుకులా గణి రాముడు మన థా రు డె 

జనక్సుతం దలంచుకొని సారెకు. బెక్కుతలంపు లూరంగాయ 

దనమది నుమ్మలించు చు బదంపడీ లక్షుణుతో'డ నిట్లను 

న్ఫనతరమన్యథవ్యసనకారణ మైనవనంబు. జూచుచున్, ర్ర్ 

క, మును గొతమిోాతీటంబున, జనకజతో. గూడి యున్నసమయంబునం దా 

వినువీది. జనుచు నీఖగ, మనఘా ననుం గాంచి పరుష మాడెం 'బెలుచన్, 56 

క, అమలగుణాకర యిక్కా_,కము నేం డిటు మరల సౌన్యుగతిం. గొని యీవృ 

శముమింద నుండి కడుపా, ర్షమున న్మృదునిస్వనంబు సలిపెడుం గంటకు, 5? 

వ, వత్సా యీఖగంబు తొల్లి యాకాశంబున నుండి క్రూరనాదంబు సేయు టది 
సీతా వియోగనూచకం బై యిప్పుడు వృహోగంబున నుండి వార్త నాదంబు 

సేయు టది క్రోమ్మణ సీతాసం శ్రేషసూచకం బె యున్నది గావున దొల్లి జన 
సానంబున సీతా ప్రతిహారకం బై నయూఖగం వీప్పుడు నన్ను నితాసమోపంబు 

నొండించు నని యూహీంచెద, ర్రి 

తే. కుసుమితాగంబు లగుమ్రానికొమ్మలందు 
మధురముగగ గూయుచున్నయోమ త్తవిహగ 



గోవీ నాథ రామాయణము 

నిస్తనంబుల వింటివె నృపకుమార. 

ప్రసవళరునిగుణా ర వార్భటులుం బోలె, . న్9 

శే, ఘనమదోద్దూతే యగుప్రోడ గజితనట్ల, మారుత దూత యైనళ్ళం గారతిలక 
మంజరినిగూాడీ యున్నయీను త్తీనుధుప, రాజమును బోలంజూచి తె రాజపుత్ర. 

క విరపుులకు శోకవర్షన, కర మైనయశోకతరువు. గంకి నను ,సమిా 

రరయోత్తి ప్త స్తబకో, త్మరములం దర్జించుచున్నకరణి నల రెడిన్ . (| 
— 

క, కుసుమితేవిటపా గృము లగు, రసాలధరణీరువాములు రాజిలు. గం'కే 

లసదంగ రాగమహీమో, బ్లనీతు అయిన నరులమాడి్కి లత్ష్మణ మై+లన్. 6% 

క చూచితే లత్ష్మణ యీిసం, పొచిత్రవనంబులందు భఛావజ కేళీ 

ప్రాచుర్యంబున నల రెడు, ఫేచరసురనిద్ధసాధ్యకిన్నరతతులన్ . 68 

కో, పరిమళయు క్షము లగునీ సరనసిజములు పుష్పుగంధి సలిలంబుల వై 6 

దరుణాదిత్యునివై ఖరిం గర మొస్పుచు నున్న ననఘ కనుంగొంకు రహిన్. 64 
వ, మజియు నిన్శుహాపుష్కరిణి ప్ర సన్నసలిలమై సద్మినీలోత్పలయుతమొ వాంస 

కారండవాశీర మై సౌగంధికసమన్వితమొ తరుణనూర్య ప్రతీ కాళవట్ప దావాత 
కింజల్క_పుంజరంజితకంజాతళో భితయై చిత్రప్రస్థవనాంతరమయైచ క వాకోపకోభి 
తొ సలీలార్థి మాతంగ మృుగ యూథవిరాజితయె యొప్పుచున్నడి విలోకింపుము, 

ఆ, క్రాంచచక్ర వాక కారండవబలాక, వహాంసముఖ్య జలవివాంగ మములు 
భంగడోలికాభిసంగతి నూంగుచు, సెసంగుచున్న వశీ కింపు గాంగ, 60 

ఆ, పనన వేగ చలితబంధురకల్లోల, తాడ్యమాననవ్య తానురసము 
లనఘచరిత కంచు జనకకుమాంరిక, కన్నులట్ల రాలు దున్న విపుడు. 67 

తే, పద్మ కేనరవర్ధిని పద గంధి, పద్మషత్రవిశాలాలీ పద్మహ స్త 
టీతికుమారిక లేనిచో జీవితంబు, వ్యర్థ మని తోంచుచున్న దవార్యచరిత. 68 లే, దూర దేళస్థయును గడుదుర్లభయును, ముధురభావీణ్ యగుసీత మరల నిపుడు 

శ సంన్యరింపంగం జే నీనరసిజాస్తు, డితనికౌటిల్య మేమని యన్నవచ్చు. 69 
"పర ఖర పుప్పుత వృతం జైన యూవసంతుండు మిగుల న న్నేంచం జేని పరంగ నభ్యాగతుం డె నమరునిబాధ, కోర్చి యేచందమున నైన సుండవచ్చు. 

శ పాడ గోనెడు సాశెకు శుభచరిత్ర, లలితీన వపద కోశ పలాశములను, 12 ఆప్ట సరసంస్పృష్టుం డై సుగంధ్య, నోకహోంతరనిర్లతుం జె కరువలి . సతనిళ్శా సనపవనంబురీతి హృద్య, మగుచు వీడు. గంటివె యలఘుచరిత 
శ పొరక ప ] (y 

పంపొడటీణ, తీరంబున శ లసానుబేశములందుభా 



కిమీ 0ఛధాకాండము. 7 

భూరిసుముద్యుతితో నల, రాశెడు నచె కర్ణి కారయష్షిని గంటకు, 
భు 74 

క, అతులితబనధాతుసమ,నిష్టీత నుగునీధరము వాయు వేగాకిశ యో 
నిత నుగువిచెత్ర రజమును, జితవినుతా నాం ధ్రమఘుగ సృజించెడుం గంకే. 75 

క, సురుచిరపుబ్బుతినిప్పు, త్ర రమ్యుకింళు కతరుప్ర తానంబుల నీ 
గిరిసానువు తొప్పాశెడుం గర ముజ్జ సలితంబు లై నకె వడిం గంటే. 76 

న, మటియు. బం పాతీరసముద్భూత మాలతీ మల్లి కాకర వీర శేతకీసింధు వా రవాసంతి 
కామాధపవీకుందగు ల, చిరిబిల్వమధూకవకుళవంజుళ చంపకతిలకనాగవృతనీపవర 
అఖస్జూర పద్మళ నీలాశో కలోధ్రాంకోలకురంటక పూ ర్ల కపారిభ ద కదూతపాటల 
కోవిదారముచుళిందాకున శేతకోద్దా లకశిరీ వశింభు పాధవ శాల లీకింశుకకురనక 
తిమిశన _కృమాలచంననస్పందనప్ర ముఖనిఖలతరుల తా ప్రతానంబులు పుష్పీతా 
గ్రంబులై గంధ వంతంబు లై మనోహరంబుై నానావర్షం౦ంబులై మహోన్నతంబు 
లై దూపట్టుచున్నవి విలోకీంపుము. | 11 

క, అనిలచలితవిటపము లగు, ఘనతరసన్ని హితవృకుగణములను గరం 
బనువ ర్హించుచు నున్నవి, మునుకొని లత లబ్బముఖులు పురుషుల బ్రో లెన్,78 

శే, పృలివనంబును ట్ర తిపాదపంబు ప్రతిన 

గంబు తిరుగుచు. బవనుండు కర మనేగ 

మధురసాస్వాదుం డగుట బ్రచుదము నొంది 

యున్నచండాన నిటు వీచు చున్నవాండు. 79 

న, నుటియు గొన్ని తరువు లివదిపకసితకుసుముంబులై కొన్ని పాదపంబులు ముకుళ 
సంవీతంబు ల వృంతపర్ల బాహుళసంబున శ్యానుంబులై ప్ర కాశించుచున్నవి 
విలోకింపు ము, 0 

మ, అదె చంచన్మ కరందలుబ్బమధుపం బత్యంతరాగంబుతో 
నిది మృష్టం బిది వాసితం బిది మహావ్భాద్యం బటంచు౯ రసా 
స్పదపున్పుంబులమింద నుండి పరపువుశ్రేణివై వ్రాలు చు 
న్నది యీముంగలివృతప,ండములలోనం గంకు వీరో త్తమా. 81 

వ. మజీయు నిచ్చట వసుంధర తమయంతం దాము రాలి పడిననానావిధరుచిర 

కుసుమసంఘాతపరి స్తీర్థమై శయనా _స్తరణపరి స్తీర్ణయెనదానియట్ల సుఖావహాక్షృ 
తిమై యొప్పుచున్నది యి చ్చటిగిరిసానువులందు విశీర్ణంబులై నవివిభపుహ్పంబుల 
చేత నభిసంవృతంబు లై వివిధ ప్ర _సరంబులు వీతర క్షంబులుగా రచియింపంబడిన 

వానిచందంబునం జూపట్టు చున్నయవిహిమాంతంబునందలివృతుంబులకుసువు 

నంభవంబు వీశ్షీంపుము వపుషృమూసంబునందు6 బరస్పర స్పర్థ వలనం దరువులు 

పుష్పితంబు తై నవానిమాడ్కి_ ను క్పే9శీంపం దగియున్నవి మజియు. గుసు 
మో _త్తంసవిటపంబు లగుమటికొన్ని పాదపంబులు భ్రమురనాదమివంబున నొం 

ఢొంటిం జీరుచున్న వానియట్ల యలరుచున్న వదియునుం గాక, రి 

స 



గ గోదీనాథ రామాయణము 

వొ, నాకు నోహూముం బుట్లం జేయుచు మహానం దాను రా గంబుతో 
జి 4 ల 

నీకారండవ మంగనాయుతముగా నీనీటిలో౯ జొచ్చి య 

సో కాంభోరువావండముండలములందుం గడం గావించె సీ 

వాకోరి ౦పుము తత్ర,_లస్వనము సొంపారంగ వీతెంెడిన్. 8g 
లం బ్ లీ కే.ఇనకులో త్రము విను మిట్టి వృావ్యరూపు మెలమి నుందాకీనికిం గఖైనేని జగతి 

సధికవిఖ్యాతదృష్టి చి త్తాపహోరి, గుణము లన్నియు దానికీ. 'హూర్పనచ్చు. 861 

తే ఇట్టిరన్యువనంబున నిట్టి వేళ, నుత్సలేకణ నాయొస్ట నుండె నేని 
యుప క రనంశతిలక యయోధ్యనెన, నిం వ్యపదమైనం దృణముగా నెంచుంగా దె, 

ఉ. ఆనుదిరాయతావ్నీ జనకాధిపనందిని. గూడి యిచ్చట 
న్లోమలశాడ్పులంబుల నికుంజముల నివారింప గల్లీన 
G 

న్లామరనసాస నాదులపదంబులలోం ౫లసౌఖ్య మెనచో 

నొమది కీంచు నైన నరనాథతీనూజ వ్రీయంబు చసీయు నే, 86 

క, ఈకాననమున విపిధానోకహముల. జూడు మతిమనోవారభంగి 
న్నాకుం జి త్తభ్ధమణం, బీకరణి నొనర్చుచున్న విపుడు కుమారా. 87 

కే. అనఘ రమ్యా ది గిరిసానులందు మోవమలరం న్రీడించుమృుగదంపతుంనుజనక 
కన్య నెడంబానిమిగులదు[ఖమున౮సందు,చున్న నన్ను ఏలోకింపుమురుగు ణాఢ్య. 

క. ఈరవమ్యుతరులు కుసుమము, లీగాజితేసల్ల వం బు లీసరసులు నా 
"కేరీతి. వ్రాయ మొనర్చును, నీరజదళ నేత్ర నెవను నిల్పిన డాంగన్. eg 

వీ కుకవాణిమెయితా విసోంకినప్పుడు గదా యూనుందపవవూ నుం డింపొనర్చుం 
గలకంఠికనుదోయి. గాంచినప్పుడు గడా మూపఫవ్య్యపత్రంబు లింపొనగ్చ్చ 
సుందరివనువోయి. జూచిన ప్పుడు గదా యూచ క్ర వాకంబు లింవొనర్సు 
మదిరాశ్నీ కెమోవి గదిసినప్పుడు గదా యూజపొాకునువుంబు లింపానర్భు 

కే జలద వేణికతో. గూడి వలసినట్టు, లనుదినంబును విహరించున స్పుడు గద యిచటివస్తువు లన్నియు నింపొనర్చుం గానిచో దుళఖకోగములు కావె నాకు. 
వ. మజీయు నీపుష్క_రిణి సుశీతల స్వాదు సలిల మె సంపుల్లవాల్లక పద్మకై రవాలంకృ 

ర్ యె చర నాకాను దరితమై. కారండవనిషేవితమ క్రాంచ్లసంపూర్త ధో వరాహమృగ సేవితయె కలస + ముదిత! er 
వావ వై లస్వానంబులు ౧యువివిఢథముది కేవివాంగ రుంబుల మేత నభిస౦ నాకు. గామోదళ జ్ జ్య అల 
మంబునీనటీ స ద్రీపనంబు గియు'చు సవృష్టపూర్వశోభి విశే శి యం టై ప్రకాశించుచున్నది విలోకింపుము 9 సో త్రయ శ్రీయ భద్రకరటి, యానయు వినీల'వేణియు నగుధరి తి వ క్వ వగ ~ రణే నిపుడు,ప్రాణములు దాల్చి యుందు భూ పాలతనయ. | ప్రవరపుత్తే ముంగల విచిత్ర విశాలనుహీ రవ భ్రిశ్లో 
భీత గిరిసాను దేశముల. బ్రీతి దలీర్చ మృగంబు లంగనా 



కిమ్మీ౦భఛాకాండ ము, 9 

యుతముగ వేడుక ల్ప్చలుపు చున్నవి కంటివె దు[ఖతిండ నై 
ధృతి చెడి యున్ననాకు వలథేని వికారము గల్పకేయుచున్, 93 

కే, దశరభకుమార చిత్రపత త్రి కలిత, మై మెన యోరమ్య పర్వత సా నువందు 

భామినీనుణి నాకుం ౫న్చశైనేని, యవల నాచి _త్త్రమునకు సస స్టింబు గలుగు. 
క, రవికులవర్గన యిప్పుడు, ధవశేష్షణ నన్ను గూడి తస్పక ప 

పవననుముగంధబంధుర, పవనుని నేవించె నేని బ్రదుకుదు( జ రన్ 

తే. పద్యసౌగంధికయుతుండు పౌవనుండు, శో కనాశొనుం శత్యంతసుఖకరుండు 
నె నపంపోపవనపవమానుశే సన, దొరకొనుట యొట్టివారిక్ దుర్చభంబు. 96 

క, అనాఘముండు ధర్మవిణారుడు, జననాధు(దు సత్యరతుండు జనకు6డు కృపతో 

ననజూశ్నీ నేమ నుడిగిన, ననఘా యేనుందు నమ్మహోత్తునితోడన్, 97 
శేతం డ్రాసంవున రాజ్యుంబు ధనము విడిచి, యడవి కరు చెంచుచున్ననన్న ననుసరించి 

వచ్చానే డేవి యడవికి వదల కట్టి, రరుణి లేకున్న నేగతి బ్రతుకువాండ. 93 

క. జలజూతీ నేత్ర మయవ్రణ, మల కాభివిరాజతంబు సగుతేను రు ఖముం 

జెలు వలరా జూడ క్షకుండుట, వలన న్నామనము దుకఖభాజన నుయ్యెన్. 99 

క. స్మి శ హోసాస్టంతరయుతమునుహిత ముకులము మధుర మమృతహి తమగుధా త్రీ 
సుక వాకు మింక నెన్నండు, వితతగుణా వను లలర విననగు నాకున్, 100 

ఒక_కనేళ మన్నథశరోద్దతి స్రుక్కెడునన్నుం జూచి దా 
నెక్కు.డు శ్రా శాంత 1 య యుస్టీ వృూదయేశ్వవ యేల కృళించె దీవటం 
చొక్క_టం హా యిలించి నుధురో కల నెవ్వగం దీర్చు చుండు నేం 

డెక్కడ శేలా నట్టి వాదయేశష నన్నిటం వాని లక్షణా. [01 
శే, సీత యచ్చట నున్నది చెప్పు మనుచు, నడుగం గాసల్టితోడ నేమందు నింక 

జీవి పోయిన తెనువునం బోవువాండ, ననఘ భరతుని. జూడ నీవకుగు మిపుడు, 

అని బహుుభంగుల న్సముదితా_గ్రరవంబునం ద త్తజించుచు 

న్టీననిధియందు( 'దొట్రు,పడునావవిధంబున శోక పారము 
న్షనుంగొన లేక పువ్పుశయనంబున దీనత వ్రాలియున్నయ 
న్నను నని లత్నీణుం డనియె నవ్యసుధామయమంజులో క్రులన్ , 108 

యిల (శ్రీరాముని లక్న్షుణు( సరొఅడించుట. శుధింా 

లే, ఫఘనతరం బగువాయువేగంబుచేతం గిన్నరిని గూర్చి విలవీంచుకీన్న రుండు6 

బోఆ ేవరూసంబుచేం బురుషవర్య, మిగుల సీత నుద్దేశించి వగచె దీవు. 104 

శే, అట్టిలావణ్యవలి( చాసినట్టిచోట, శోకము జనించుటకు నేమిచోద్యు మధిప 
సరరేముం బరిత్యజించి నిసర్షధర్మ్య, నురసి సేవించు టది శా,స్త్రృసరణి కాబె. 105 

క, అనభాత్య ధర్శ్మరతుం డగు, నయనకు దుర్గ భము లేదు జగతి నొకిర్చతె 
నను స్థిర చిత్తునిఫర్మ 9బున కెన్నండు నొక్కహోని పుట్టదు తలంయపన్, 106 

న 

చ చ 
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క, సూరిజనవినుత ధారుణి, ధీరుడు తగ వృద్ది నొందుధీగుం డధికుం జౌ 
56 @ 

ధీరునకు సర్వ కార్యము, లారూఢ్సిం గూడీ వచ్చు ననవరతేంబున్, 107 
కే, అనఘ నీయట్టి కాలపర్యా యకోవి,దుండు ధీరుండు సంప్రా_ప్పడు*ఖములకుం 

దలకక సహించి యుండు నుదగ వాత, 'వేగమున క్రి, తంంయనివిధముతోంవ. 

అ. శ క్రతుల్యవీర్యసం ప్రా ప్లదుగఖంబు, ననలం (స్స యయజాల కనవరతేము 
వంత నొందు చెల స్వల్ప శేమువీ. మెన, నీచుగుణము గాక నీగుణం బె, 103 

on రా 

చ. కరగత రాజ్య మంచితసుఖం బతిమానుషభోగ వై భవో 

తరము బరిత్యుజించి ఘన తాపస వేషము దాల్చీ కాన క 
ట్లరుదుగ నేంగుదెంచినమహోత్తుండ వీవు నరేంద్ర నీచకా 
పురుషుని మాడి ఛై ర్యముటు పోనిడి మోహము నొందం జెల్పనే, 110 

క, అలఘుచరిత్ర వివేకము, గలపుుుముండు లోభ మోవాకామాదిగుణం 
బుల నా౭గి పట్టు ద్రిజ్ఞాబలమున నూతుండు హారులః బట్టినమాడి,_న్. Lt 

తే, మాన వేళ్వర నీవు సుజ్లాననిధిపి, థై ర్యసంయు క్రుండవు ప్రమాడ్యంబు తై న 
విషయములయం౦ందు హృదభిని వేశనంబు, జేసి యిభ్భ్ళంగీ సహోకింపం జెట్బదయ్య. 

వ, మహోత్తా నీవ మహానుభావుండను మహనీయళుభ చరిత్రుండవు దివ్యబోధ ప్ర 
భావుండవు నాయట్టియజ్ఞానికి వి వేకంబు: 'దెలుపునట్టివిచతీణుండవు పకృతి 
జనంబుల భ౦గి6 గామాదివికారంబులం బరిభ్ర మింప నర్హుండవ్రగాన్ర తోల్లింటి 
తాలి వహీంపుము వనవాసంబు నిర్వ రించి భా ర్యాపహారకుం డగుపగతునిం 
బరిమొర్చి వై చేహిం జేకొని కృమ్మణ నయోధ్యకుం జని యందు మహోన్నతం 
బై నసాః మా,జ్యంబు పరిపాలించుచు మత్సహాయుండ వై సుఖంపుము పరాక్రమ 
ధుర్యుండ వై ననీకు విప్పకారంబుం గావించినదురాత్తుస కంతశాలంబు డగ్గ 
జయ నంతె కాక బ్రతుకం గలండే యని పలికి లతుణుం డన్నరపతిచి తంబు 
ఛై ర్య్యాయత్తంబు గాకునికి విచారించి వెండియు ని టనియ 118 

ut = అమలాత్త నీప్రభావము నీ వెజుంగక కోకించె దిక్లుల శూరవిపల 
కీంతీదైన్యము చెల్లునే సతీవిరవా జవితతదు? ఖమున సామతము వినవ్ర 
వీతిసమార్ష్ర్రయు నతిస్నేహసంబంధమువలన దహీంపంగ(బడును నకి 
గావున దద్వియోగజదుకఖము దలంచి విడు మలిస్నేవాంబ్య్ముప్రి యులయందు 

శే. సీతతోం గూడ పాతాళనీమయందు, దితిజఠర మందు డాంగిన నశిరయమున దితిజు వధియించి సీతను చెచ్చి యిత్తు, వఏీరశేఖర చై న్యంబు విడువు మింక. 114 
ఎంర్రుర్టు! శ్రీరామండు శోకొమోహంబు లుడిగి లత్మేణసహీతము గా స్కుగీీ వునిం జేరంబోవుట. శశి 
వ దేవా శోకంబు సకలార్థనాశన కారణంబు గా 

కంబు కొణి 'గాదునీయట్టిమ 

నేమియగు నష్ట కార్య మాప 

లలో 

వున గా ర్యార్థి యగువానికి శో 
హోత్మున కిట్టిమం దబుడ్షి దొరకొనినమముబోంట్ల కెల్ల ప యోజను లగుపుకువుల క ర్థంబు ప్రయక్నంబునం 



కివ్కీ 0ధఛాకాండము, li 

గాని యధిగమింపం బడ దుత్చాహాంబునకంకు నొంకు బలంబు లేదు త్సావా 

వంతునకు లోకంబున దుర్గ భం బెద్దియు లే దుత్చాహవంతు లగుపురునులు 

కర్ర్యంబులందు విపొదంబు నొందరు నున ముత్సాహమా త్రంబు నాశ్రయించి 

జూనకీిం బడయుదము శివీ తాంత[కరణునింగాం బరమాత్శనుగా నిన్ను నీవెజీంగి 

కామన్ఫ త్తత్వంబుం బరిత్వజంచి నోకంబుం బీజిందికిం ద్రోచి యు కాహాసంప 

న్నుండవై యుండు మని బోధించిన లక్షుణునివాకష్టంబులం దేజీ రాముండు 

నోకచూపహాంబులు పరిత్యజించి థై_ర్టం బవలంబించి యచ్చోటు వాసీ రమిస్ట 

పారిప్ట వవృతుషంచరుచియైన పం పాపుష్కరిణి నతి క్ర మించినిర్హ్య రకండ! కుుందర9 

బె నయవ్వనంబు గలయ నవలోకించుచు సీతావయవసన్నిభంబు లై నపదా 
౦బుల నవలోకించి నప్పుడెల్ణ నథ్రేవిం దలంచుకొని దుళఖంచుచు నంతీలోన 

ఛై ర్యంబు కలిమి గద్దుకఖంబు నపనయించుచు మ త్తమాతంగవిలాసగమన౦ 

బునం బోవుచుండె మహాత్తుం డగులత్షణుం డన్య గృ చిత్తుండు న ప్రమత్తుండునై. 

ధర్మంబున' బలంబున రాముని రక్నీంచుకొగుచు ననురూపగమనంబునం బోవు 

చుండె ని క్తెజంగున నారఘుస త్తములు సు గీ వదర్శనలాలసు లై బుశ్యమూ 

క్రపర్వుతసమిపంబునం బోవ్రుచుండి రాసమయంబున. 115 

ఉ. ఆరమణీయ శె లశిఖరాగృమున నిప్టీవారించుచున్నపం 
'శేరువామిత్రనందను6డు కీశక్షు లేం ద్రు(డు బుద్ధిమంతుండు౯ 

ధీరుండు దోర్చలాధికుండు దివ వరా యుధథారుల న,హో ర్ 

దారుల రామలత్ష్మణుల దవ్వులం గన్లాని శంకితాత్తుం డై. 116 

రుద రామ"త్రుణులను జూచి సుగ్రీవుండు భయంబున మంత్రులతో నాలోచించుట. శరా 

చ. భయమునం గుంది దొట్రు, వడి ఛావమున౯ దవీయించి దిక్కుల 

న్నియు( బరికించి విభ్రమిత నిల్చిన చోటను నిల్వ కా ర్తిజా 

లయతన మూాని యాత్శగుగు లాఘవము౯ా దలపోసి వాలి ని 

రయుః డిటు పంస వచ్చి రని తద్దయు6 గంసము మేనం బర్వంగన్ = 117 

కే. శాపభయమున వాన రేశ్వరుండు వాలి 

పరంగ నెద్దాని నిత్యుంబు సౌరం దలంకు 

నట్టిమహానీయతర మతంగా శ్ర మంబు 

సొచ్చి రయమున మం శ్రులం జూచి పలి శె. 118 

చ, ఇది బహుసత్వదుర్గవన మిందు జటాజినచీరధారు లై 

మదమున దంభరూపముహీమ నరియించుచు నున్నవారు వీ 

రదటునం గంటి శే శతమఖాత్త్యజ చోదితు ల రయంబున 

న్వదలక నాకు వీ ప్రియ మునర్ప(గ౫ వచ్చుచు నున్నవా రొగిన్, 119 

న, అనిన ను గ్రీవ్రనినచివు లచ్చోటు విడిచి రయంబున వేజొక్కళిఖరంబునకు 

చాటి రుహోధ నుగ్భిరు లగు రామలత్మ్షైణుల దన్రషలంజూచి గ౦శిఖరంబుబన్నియు 
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గలయందిరిగి భయంబువలన నేకాకియై యున్నయూథపన్వేన్లుం శగును గృీవుని 
నధిగమించి పూర్వ ప్రకారంబున నందటు నేకాయనగతు ల ద్యుసం శిశంబు 
"లె న పుప్పీత,దునుంబుల భంజించి తెచ్చి యంసభాగంబుల నబవరించుకొని 
సింహ శా ప్రాలవరాహోదిక్రూరమృగంబుు వెజిపించుచు ను గృీవునిం బక వేస్ట్రీంచీ 
సారెసారెకు నట్లు తె తి రామలత్షుణుల విలోకించుచు. బ్రాంజలువై ఫొలిచ్చి 

ను = we 
యుండి రప్పుడు వాక్యకోవిదుం శగువానునుంతుండు వాలికీలి వశంకితుం డగు 
సుగ్సీివ్రు నవలోకించి యి ట్రనియె. 120 

ఆ, బుతకులవ రేణ్య బుళ్యమూక మిది యి, క్కొాండ వై వనించియుంకి మనకు 
వాలిభయము లేదు వట్టిశంక యి చేల, చింత విడిచి ఢైర్యలీలి వగుణు.. [31 

క, వారిపుంగన యెన్షనిచే, నరయంగం బరాజితుంక వె లివి నీవా 
దురితాత్తు. జై నవాలిని, బరికింపుము వానిభయము వాటు దిచటన్. 12 

క, పరువడి లఘుచి త్తత చే, నరులకు మటి నీకుం గల బలాబలమును నీ 
వెజు(గనకతమున నిపుడో, వారివర శాఖామృగత్వ మది యీర్పడి యెన్ . 128 

శే, బుద్ధివిజ్ఞానయుతు(శ వై పొలుపుమోటు, భానసూచక వ్యా పారభ శిత సర్వ మాచరింపుము మతిహీనుం డై న రాజు, సర్వభూతంబుల దమింపం జూలం డధివ. 
-ంర్టుర్టు సుశీ వుండు రామలత్మేణు ఒక నకు హానుమంకుని6 బంపుట. ధతుం 

వ. అనిన విని స్టుగీవుం డాహనుమంతున కి ట్రనియె. 125 
మ. జలజూతాషక్వులు వీణ బాహూులు ధనుష్పూణు బల్కు వాణు బరు 

ల్వీలస దూ, పులు దేవతుల్యు లగుట న్వీ8ిం గన న్నీతి నం 
ధిలబే యొవ్వరి కై న వాలి పనువ న్లీరోదతి న్చ్ష 
జ్ఞ్పలు లై వచ్చుచు నున్నవా రనీ మదీ సృంకింశౌదం కావనీ, 126 ర్ బహామిత్రు, లై నరాజులు, మహి విశ్వాసంబు దక్కీ మాయావిదుతా విహితు లగుసఖుం చే. బ్రత్యవామును కాత్రవుుచంద నురయుదు ఆెందున్, క. పగ మనమున నిడ్షిఫాన్సి తతి యగునంతకు గూఢవృ త్తి సరయుచు గూబ్రం డగుభూపతి సులభంబుగల బగతుని నిర్జించు నొంటిపొటున ననఘూ, 128 క, మారుతి బహాువర్శనుం చగుు భూరమణుండు ఛన్న రూపమున విశ్వస్తుక౯ా వారక సగతుః దుకుము నది, కారణమున నట్టివానిం గనుంగొననలయున్, 129 వ మతీియు న నేకోపాయవి ఫారదు లగు రాజులు ప్రాక తీ వేవధరు తె నభ్ళత్సుల చేతం బగతులచందం బరయ నయు వాలి కృత్య ంబులయందు మేధావి is నీవు ప్రాకృత వేవధారి వై వారికోడకుం జని యింగీకా కార ప్ర కారంబుల నౌ చూపంబునను సంభావణంబునను వారిభానం బంతయు విమర్శించి దున్న స్వభా వంబుతో చిన వారింబ శంనించి రది యేంగతంబుననునరించిపా రెనా-రిక్టివి ఖ్వా 
సం 

0 నంబు6 బుట్టించుచు నొ కోనుక్రూలు రగునట్లు సంభుటించి మూవనంబుంబ, వేళిం 



కివి  ఛధాకాండ ము. 

చుటకుం బ, యోజనం బేమి యని యడుగుము ధనుర్గ రులయ్యునుళుడ్డాత్తులు గా 

నోచరించిన. బూర్వ ప్రకారంబున నానుకూల్యంబ సంఘటిల్లం జేసి యాగ 

నునం బడుగుము సరం వారితోడ సంభామీంచి వారలదుజ్రూ 

దుష స వంబు ప మని పలకన న నే దుష్ట స్సు భి నంజ NDE పన నమ్మమన్నం గనుండు వంచన బుద్ధితో 

% న్ ఇ నభిళు వేషం బంగీకరించి రామలతుణుల 

కషోకుం బోవ సమకట్టి య వేషేషంబు ననుసా_రవిరోధంబనిమనంబునశ౦కించి 

“గూపమేవాసె సితన్మహి మానం వ్యాచ స్టే యనియెడునిగమనిగ దిత న్యాయం 

బున వారలదర్శనహమా త న సుగెన స 

జై ప్ర టకు నె కావించెడు 

నమస్కారంబు పిరోధంబు కా దని నిశ్చయించి సుగ్రీవుని చేత ననుజాతుం "జె 

బుళష్టమూక పర్వ శశి ఖరంబు డిని, ల్ 80 గీ 

చిరు హనుమంతుండు సు గీవునిపంపున శ్రీరామలత్ష్మణుల సందర్శించుట. శ్రుతం 

శే వానరత్వంబు విడిచి యవధ్య మైన, భితు వేషంబుం గ కొని యాతణంబ 

రాఘవులు డాయం జని వినన్రుతవహిం చి,తేత్సే దాంభోజములకువందన మొనర్చి. 

తే, అర్థ పాద్యాదిపూ జనం ఛాచరించి, వినయనిన మిత దేవుడై యనిలసుతుండు 

వారిం గన్లొని మృదువా గ్య వై భవమున,నతిమునొ జ్ఞంబు గాల నిట్లనుచుంబలి కె, 

ఎదురు హనుమంతు : డు శ్రీరెామంత్మిణులకు నమస రించి వారిన్భత్వాంతేం బడుగుట, చ్థుదుం- 

ను. కమనీయాకృతిభూరి తేజమున నిక్కాన న్వెలింగించుచు 

న్పమునంచచ్చరచా పఖక్జిభరు లై ఇార్టూలవార్యతువి 

కృములై. రాజిలుచున్న వారు సురలో రాజష్టలో తాపసో 

త్రములో యన్వగు మూరు నొకుం చెలియ న్లాషీణ్యముం జూపచే, 138 

ఉ. చీరజటాజినంబులు పృసిక్ఞముగా ధరియించి సా లెకు౯ా 

దాగుణ'వె ఖరి న్మృగ కదంబము న్వజుపించుచు న్నదీ 

వతీరవముహీరుహూంబులకు. చేజ మొసంగుచు నివ్వృనంబులో 

సూరత సంచరించు మిము జూచిన నాకుం బ్ర మోద మయ్యుడీన్ , 134 

వీ అతినుకునూరులు వా స్పిహాస్తోపను భుజులు శ్రీమంతులు పుణ్యనిధులు 

సీంవావివ్రేయీతుల్ సింహాతిబలని క ములు నృసింహూలు మహాభుజులు థీరు 

లనోన్టైస్టున దృళు లవాస్కర లేజులు తత్రజటామలడలధ రులు రమ్య 

జలదలోచనుటు విశాలవములు శమ్ర్రభీకరమూ రులు లోకనుతులు 

కే.మూడు లోకంబు లోక్క.ట భుజమునందు; వోవంజూలిన వారుమోరీవిధమున 

విండ్లుసమ్థులు ధరియించి విపినమునకు, చేల వచ్చితి రెతీ(గింపుం డింత నాకు, 

శే, నాకలోకి ంబువిడిచి లోకమునకు, నరుగు నెంచినసురలలొయంబరమువిడి చి 

న జపాను 3న జార పొం ాశీ సం గాన మాాంచంన మెంటే. గ గాము న ఆం ర్న 



14 గోకీనాథ రామాయణము 

కో, విరులు సీంహూస్క ౦ధు లు,చారులు .నమడవృషసములు తతరాజ్యాష్పు 

వీరులు శూరులు మదనా,కారులు మీ శెవ్వరయ్యి ఘనగుణులాగా, 187 

కని వీలసిత కేజంబున 'నీ , శిలోచ్చ యము నీయరణగసీనును బంప 

న్వేలింగించు చున్న వారలు, తలంసణగ మో రెన్ష్వీ రిం దధ నదులొ పపుండీ, 1.9 

తే, విములవుతులార మోలతణముల. జూడ )నఖిబరాజ్వుంబు పొలింప నగ్గు అనుచు 

డెండమున( దోంచుచున్నదిపొందుపడంగ, నీజడలువల్కలములుమి శేలకలి”. 

శే. పరిఘనిభములు దీర్భము ల్క్రరటికర సృమములు భూవణభూపో చితములు నైన 

కరము లేటికి భూప,ణవిరహీతంబు, లగుచు నున్నవి చెప్పనే యన ఘులార, 

క, మేరువిభూషితయును వన, వారిధి సరివ్భతయు నైనవసుముతి నెల్ల 

న్వారక పరిపాలించుట, కారయ మి రిరువు రర్హు లనుచుం దలంచెనన్.. 141 

క్ట చిత్రానులేపనంబులు, చిత్రము లగుకార్తుకముఖు జెలంోదుమోాకు 

న్పృత్రారివజ్రము ల్వలె, శాత్రవులకు చేత్రభీతిజనకము లగుచున్, 142 

క్క ఉరగములకరణి నతిభీ,కరదారుణజీ నితాంతకరనిశితశరో 

తృరపూరితతూణేరము, లురుతేరముగ మిగుల నొప్పి యున్నవి మోకున్ . 148 
రం తపనీయభూవని తంబులు, చపబంబులు దీర ములును సవిశేవముఖొ 

విపులకృపాణంబులు ఫణి, కుపమానము లగుచు నలరుచున్నవిమిగులన్ . 144 

క* అనఘాత్తులార మిరలు, పనివడి బహుగతుల నిట్లు భామీంచెడు న 
న్లని మాటు వలుక నేటికి, వినిపింపుండు మోసము  స్తవృత్తాంతంబున్. 145 

సీ, అనఘాత్తులార మహోమ్ముండు సుగ్రీవుం డనుక విపుంగవ్రుం డర్కసుతుండు 
శ్రాశృనిరస్తుః డై. డె బహ్ముదుకఖమున నిల నెల్లం జరించి యూబుళ్యమూక 

ధరముపై నుండు నతండు మాఖో సఖ మొనరింపం గోరి న న న్ననుస నిచటి 
కరుగు బెంచితి నేను హనుమంతు శతనువాండ నతనికి సచివ్రుండ న ద్రిచరుండం 

లే, గామరూపుండ నలసదాగలికి సుతు? 

గామగ మనుండ నధిక విఖ్యాత బలుండం 
'జెలంగి సు గీ వున రుం బ్ర్తి శే సయ్య బూని 

హోరి లికుహాపంబులో 2 కొన్నవాండ. 146 

క, నా విని మనమున మోదం, బౌవహీిల నిష్టీభు(డు విక సితాననుం డగుచు 
న్వావిరి నిట్లనియె సుమి,త్రావరనందనునితోడ, దద్దయు నెమ్మిన్ | 17 

క, మనమున నెవ్వనిస ఖ్యము, ఘనముగ. గాంజీంతు నట్లిక విపతి స్స 
వునిస చివుం డితండు నాకడ, ననఘా చనుచెంచె నద్భుతానహభంగన్, {43 

ఆ, వ మందమధురవాళ్యమహిమ కోభిల్యంగ, నీక్పీ పప ఏరహీ తునితోడ 
నుచితభం౦గ హర్ష మొప్పార భావీ,0పు, మనఘ స్నేవాయు క్ల ముగుచునుండ, 

"కే. జనవరకుమార 'బుగ్యజుస్సామవేద, పారగులు కానినాణ టీలకు లం ఎ 



కీ మ్య్ ధా కాండము, 15 

జాల రీతనివాక్టంబు సకలవేద, శిశీ తం బయియున్నది చెల్ వింశ 150 
కే. ఎంత దడను భావించిన నించుకై న, బ్రమసీయును నపళబ్బంబుం బలుకండితండు 

దశరథకుమార శబ్ద శా స్తంబు చెల్ల, వాగ్వభేయంబుం జేసీన వాండు సుమి 151 
క కనులందు ఫాలమందునా, మునుకొని కనుబొనులయందు ముఖమందున ద 

క్కిన సర్వాంగములందును, నినకుల దోషంబుం గాన మించుక మొనన్. 1కి 
క, అవిలంబ మసందిగుం, బవి _స్తర మురస్గమును గ శానుగతీమునై క 

సువిహిత' నాక్గము చెలలౌదు, రవికులవర మధ్యమ స్వరంబందు రహీన్, 158 
వ. మజియు నితేండు వ్యుత్పత్తి త్రిసామ గీ సంపన్న యు నమ ద్రుకేయు నవిలందవితయు+ 

గల్యాణియు మనో హోరిణియు నసుసంన్మృతవాణి "నుచ్చరించు దున్న వాండు 
త్రిస్థానవ్యంజనస్థయు విస స్మ్యయో త్పాననశీలయు నగునితనివాక్కు చేత సము 
క్యతఖడ్లుం డగేపగతునిచి “ త్రం జైన నారాధింపం బడు ని నిట్టి బుద్ధిమంతుం డగు 
సచివ్సం జేనృపాలునకుం గలుగ కండు నట్టి వాని కార్య గతు లెవ్చిధంబున 
సిద్ధించు నిట్టిసర్వగుణసంపన్ను౦ డై డె నసచివ్రండు కలీ” నేని యమ్మహీపతుల 
సర్వార్థంబులు దూత వాక ప్ర పచోద్తంబు లె సిద్దించుంగా బే యని పలికిన నా 
రఘుపతి వా కరింబులక యది వాకజ్ఞుండ గులక ణు౦డు వాక్యకోవిదుం డగుహూను 
మంతున కి ట్లనియె. 184 

ంయయ్టు రామష్రేరితుం 'డై న  లత్మణుండు హనుమంతునికి . దమనృత్తాంతం బెలెంగించుట ఉ్రుశుం 

చ. విదిగము ల యు వూకు హారిపిరక 'వీంద్రు, గుణంబు లన్ని యుకా 

వదలక మేము సర్వువివినంబుల నాదిననాథసూతినే 

వెదకుచు నున్నచారము ప్రవీణత నీనిపు డన్నమాడ్కి నా 
సదమలచిత్తునిం గదిసీ సఖ్య మొన ర్చెద నుంచితంబుగన్. [రక్ 

న. అని నిపుణంబుగా 6 బలికిన నుధురాతరయు క్షం బె నలత్ముణుని వాక్యంబు ప్ని 
మరున్నంవనుం డగుహాన నుంతుండు సంషప్ప హృష్టతనూరువాండై జయోపప త్తి 
యందు జిత్తంబు గీల్కొల్సి వీరిసా చివ్యుంబున సునీ గ్రీనుండు కృతార్థుండై వా 
నరభాజ్యంబు పరిపాలింపం గలం డని తలంచి వీరికి హౌసు గ్రీవునకు సఖ్యింబుం 
గావించెదం గాక యని నిశ్చయించి న్భుదుమధుర వాక్యంబున వెండియు రాము 
న కి ట్రనియె, 156 

క, విపులతరుయుతను పంపావి పీనవి రాజిశము దున్ను? వేశం బగునీ 
విపినమున కేల వచ్చితివి సరా కృమధుర్య చెప్పవే దయ నాకున్. (57 

ఉ. నా విని లత్ష్యణుం డట మనంబున సంతస మంకురింప, గాం 

బావనితోడీ “ని ట్లనియె (భ్రాతృనియోగమునం గవీంద్ర ధా 

త్రీ శ్రీ వరమాళిదీ వితకీరీటముణీలసి తాంమ్రీ పద్దుం ఢా గ 
a యాలో... _ మట టయ SE PAD ఉం ౬.౨౯౯ IE 
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ఉ. అమ్మను కేం ద్రచం ద్రుండు నిజాంచిత జేజము దిక్కులం దనూ 

నమ్మగం బ్బ యు గతి నాలుగువర్హములం దదీయధ 

ర్శమ్ములయందు నిల్పుచు సమ స్తమఖావభృథాంబుసిక్తు కుం తై 

యిమ్యుగ సర్వభూభువన మేలుచునుండె దయావిలోజతన్ 159 

ఆ. తనకు నొరులవలన6 దనదెస నొరులకు 

దవ మింత లేక వెరువు గలిగి 

సురబయందూ ధాతీగకరణి రాజు లయందు' 

బెంపు వడయు నతండు పెద్ద యగుచు. 160 

క, ఆరాజవరున కగకు, మారుం డై రాముం డనల మునానీయ గుణో 

దారుండు నంగరవిద్యా, పారీణు౦ డిమృహానుభావుండు తనరున్ . 161 

ఉ, ఈరఘువంశ పరుర్ణండు సహిష్షుండు భూతశరణుస్ట (డు న్ముభా 

కారుండు ధర ర్కవత్సలు! డఖండితవీళ్యుండు రాజఎతణో 

దారుండు సత్గవిక కము డతం ద్రితు( డా రజనా ర్రివాంతయు౯ 

సూరినుతుండు పం క్తింథసూనులలోం గడు మేట్. యమ్ తగున్ 162 

చ, అనఘ దినావసానమున నరము డాళత్తనరీచినిం బలె 

బనివడి యారఘూ త్తముండు భార్యను దోడ్కొని తం డ్రి పంపునళా 

ఘనశరభాపఖక్షముల. గై కొని రాజ్టుసుఖంబు, బ్రాని ఈా 

వనమున నున్కి_ సేయుటకు వచ్చె రహీకొ మునివేషభారి మె. 168 

క వారివర యే నీసుగుణో, _త్తరుతమ్ముండ లతణాభిధాను(డ నితని 
నర మకుదు సేవించుచు, నరుదెంచితి విపినమునకు ననుహాపముగ న్. 164 

క. గతరాజ్యుండు వన వాసా, శ్రితుం డగునీరామవిభుని ప్రియసతి రథో 
హృత యయ్యె విపినమున న్యా సతీం గానక మేము దుళఖసంతాఫమునన్.. 

వ పరితపించుచు నరణ్యంబున నన్వేపించుచు వచ్చువార మొక్క_యెడ కొప 

వశంబున రాతసత్వుంబు నొంది యున్నదనుం డనువానిం గాంచి యతని నడి 
గిన వాండు సునీ నుం డనువానరే శ్రిఘుండు కలం గతేండు నూజబోబలుండు కొ 

వున సీతాపహోరి క యగురాశుసుని సాధించుటకు సమగ్గుండతనిం గానం జనుండని 
పలికి వాండు నాకంబునకుం జనియె దద్వచన ప్రకారంబున నే మిరువురము 

సు గ్రీవునిసా చివ్యుంబు. గ గోరి యిచ్చటికిం జను'దెంచితి మని పలికి లతుణుండు 
వెండియు ని ట్లనియె.. 166 

దను దట వు రాం 9! ౧ దనకు నాథునింగాంగన్ |! 

. హరివర మొదడు ప్రజలకు శరణ్యుం 7 జ యొస్వృు నట్టి జనపతిసుతుం డీ 

వురుషర్జ భుండు రాముడు, శరణా౫తంం జ డయ్యు వృత చరనాభునకున్, In8 



కివీ.౦ధభా కాండము, [7 

కే, ఎవ్సనిప్పసాదమున జను "లె బగముసౌఖ్యమునం చేలియాడు చు సంతనీంతు 

శే, 

వ్. 

గ్గ 

రట్టి కరుణాకరుం డిన్తుహానుహుండు ,నగచరునను గృవాముం గోరినాండు వేండు, 
వీనలేంద్రునిచేత ధాత్రీ ల్ళు 'లె్బెల గరము మానితూపై మేలు గాంతు రట్టి 
సం క్రిరథపుక్రుం కీరానముభద్రు దుం డిపుండు, కీశ్వతిత్రో టప. త్రీ Cc గాంజీంచినా౭డు, 
మతీయు మహానుఫావుం కగు కాముండు శోక గృందై శరణంబు నొందుచుండు 
పారియూథపుం డగుసు గృీవుండు ప్రనాదం బొసంగ న్య గుం డగు నని యివ్వి 

ధంబున లత్షుణుండు కన్నీ ఏ నించుము గద్ద దన్వరంబునంబ బలికిన నప్పవమూాననం 
దనుం డతని కి బ్లనియె, itl 

. మిముబో €టిపరా గ్లో ,నునిధు, లమలాత్తులు బుదిమంతు లగచరుతో చొ 

య్య మొనర్పంగం దలంచుట త, . ద్విమలపురాకృతతపు ప్ర వీణత కాదే. 142 
. అతండును రాజ్టలోభ జనితా గప హూం ట్రే తగువాలీచేం దిర 

సతు ఉయి రాజసము న్విడిచి దేవిని నోల్పడి వైర మెలి యే 

కతమున నున్నవాం డటులు గాన నవశ్యము మోకు దా సహా 

యత నొనగించు భూ మితసయాపరిమార్షణమందు. బ్రీతు( డై. 178 
అని సలికీ మరల మారుతీ, తనయుం డనుపవుమృుదూ క్షి దశరథతన యో 

చన చెండు పద్మ బాంధన,తేనయుం డున్నెడకు మైత్రి తగం కేయుటకున్. 114 
నొ ని సంతోషము ముది, నావిర్భావంబు నొంద నాతని గడుసం 

భానించి గ్రక్కున సుమిత్రానరనందనుండు సలికె రామునితోడన్, 175 
ఎధురు భాకునుంకు(డు శ్రీరాము గ్మణు ను ను గ్రీవునియొద్దకుం దోడొ_ని వచ్చుట తుథుం- 

దన సమాగతుం 1 డై న మూకవిశ్రే ఘ్టుండు మద్వాక్య శ్ర న నణసంజాతేహర్థం డై 

రాసు స్రీ వ్రంనును గృత్యవంతుం = కని సలుకుటంచేసి కృతకృత్యుండ వె కీ విక్రం 
డతి ప్రనన్నముఖనర్లుండై. వ్య క్షంబుగా భాషీంచుచున్న వా డితని వాక్యం బస 

గ్యరిసు కాదు సు క్రీ వునిపాలికం బోన మని పలికిన నారఘుపుంగవుండు వ్రీతి 

యు కుం జై యట్ల సేయువ ముని నీయ కొనియ నిట్లు సు గ్రీ శునిసా చిన్యంబున 

కొడంబడి గకునోన్లుఖు లై యున్నయారామలకుణుల విలోకించి పనననంద 
నుండు భియు సూవంము సషచి వాసరరూపధరుం డై యమ్మహాత్తులం దనప్ఫష్ట 
భాగంబున నిడుకొని తన్నుం నృతకృత్యునింగాం 3 దలంచుకొనుచు కీళ్లు ంబున 
బుశ్యమూకంబునకుం బని యచ్చట రామలక్ష్మణులడించి యంతకుమున్ను రావ 
లత్ష్యణ వర్శనసంజాత భయ భ్రాంతుం డై బుళశ్య్ళమూకంబువిడిచి తేత్పరిసరంబున 
నతిఘనం శ్రైనమలయూ ద్రిమోందికీ 'జాంటియున్ననుగీ వునిం దోడ్కొలని వచ్చి 
యవాష్టనరపుంగశ్రునకు రొమలక్ష్మణులం జాచి యి ట్లనియె, 116 

ఇతడు పానునుంతు డు నుగ గనునికి క రామలక్ష్మణుల ప్రభావం “ 'చెతింగించుట. చ్రైద్దుం- 

అనఘుండు రాను డీఘునం డనుసకుద్భఢ వి క్ర క ముడు మహో ప్రాజ్ఞండు 

న్లనవిభుం డనుజయుకంబుగం, జనుదెంచినవాండు సత్యసంగ గుం డధిపా. 111 
Se 
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నీ, అగచరో త్తమ యీూమహానమహుం డిత్వోకువంశజూతుండు గురువత్చలుండు 
దశరథతనయుండు ధర్షనం 'వేదియు నమితవి క్రముండు రామాభిధానుః 
డనఘాత్తు. డగుతం డ్రి పనుపున వనమున కరుబెంచి రావణాసురుని వేత 
నాలి నోల్పడీ శరణార్థి యొ నీను6 గాన వచ్చినా, డితే జొవాషని చేత 

తే. వసుధ సత్యంబు చేత గావంగంబడియె, నశ్వ మేధశతం ఇవ్వం డాచరంచె 
నట్టిదళరథునకుం బుత్రు (డగు నితండు, నీకు శరణా౫తుం డయ సెలంతకతన, 

క. నీతో సఖ్యము సేయం, నాతురత న్వచ్చినట్టియల'౪ుల వీరి 
న్లార్టీలీగం జేకొని కడు సం, వ్రీతులంగాం జేయు మిపుకు వివిధార్చనలన్. 179 

ఉ నా విని వాయుపుత్రువచనంబుల కెంతయు సంతసిల్లి సు 
గీవుండు శోకము నృయముం గిల్బిషళంకం బరిత్యజుంచి సు 
శీ వలసిన మానవశరీరము దాల్చి రఘు ప్రవీస నం 
ఫావీతు6 జేసి యిటనియెం బల్కులం చేనియ గాము చేరలోన్. యం Wie: 

క. ధర వినీతుడ వనియును, నిర్మలనుతి వనియు చేడు నీగుణములు 
త్కర్ముం డగు వాయుసుతుచే, నర్మిలి సంబోధితంబు లయ్యు 

క, నగచరుండ నె ననాతో, జగతీవర నీవు సఖ్యసంబంధ మొన 
ర్చంగం గోరినకతమున నా, కగణితసౌ భాగ్యలాభ మది య 

క, భూమి నీకు సఖ్యం, బీమెయి నాతో నొనర్ప నిష్టమె మేని 
సై ముట్టి బాస సేయుము, నామది సంశయము విడిచి నమన నధిపా, 

క నా విని తనకరమున సు, గ్రీవునివా స్తంబుం బట్టి కీకో తమ నీ 
తో వదలక సాచివ్యము, గావించితి ననుచు విభుండు గృక్కునం బలి కెన్. 

ధ్దుద్టు. | క్రీరామసు, గ్రీవులు పరస్పర మగ్ని సాశీ కంబు గా సఖ్యము సేయుట. చుణుం 
॥ చద అరి చ, పవనజుం డంత లీఘ్టుమున భావకునిం బ్రణయించి తెచ్చిన 
న్వివిధసపర్య లిచ్చి కోడు వేడ్క బ్రదథీణ మాచరించి యా రవితనుజుండు రాముడూ పర స్పరవక్త్రవిలోక నంబుల 
న్షవిలి కృశానుసమ్ముఖమున న్సచివత్వ మొనర్చి రిర్పురున్, 

ఆ. అప్పుడు రాఘన్రండు ప్ప్లవగాధిపునిం గరుణార్ల )దృష్టుల 
న్షప్పక చూచి నీ విపుడు నాకు వయస్యుండ వైతి గాన నిం 
కెప్పుడు దు8ఖము న్సుఖము నిర్వ్టరకు నృరిగాం డలంచి యి ట్లాప్పీన న్నేవాభావమున నుండుద మిశీఖ సాశీగా నిలన్.. 

చ, అన విని సంతసిల్లి ప్తవగాధిపుం డొక్క. విశాలసాలశా ఖను బెకలించి తెచ్చి యొకగండళిలాఫలకంబుమిోంద గా బ్బున మృదుశీతిగాం బతి చి భూధవుతోడ సుఖోపవివుం జె రేననుది నుబ్భుచుండె వితతంబుగ ముజ్జగ మబ్ళినట్టుగన్ల. 
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కిమీ ౦భాకాండ ము. ig 

అంత: బవమాననందనుం డధికభ క్రీ నొక్క చందనతకుశాఖ నోకుబలమున 

విజిచియా స్తరణ౦బుగాయఅ చెనందుం జెలంగసౌవిత్రి యునుసుఖానీనుండయ్యె, 
a. “ « శ ఆ . ఇట్లు రానుసు గీ వులు వహ సమశక్ష్ంబుశ ౧ ద్రిక రణళుద్దిగా సఖ్యింబు( చేసి 

లతణసహి తీంబుగా నుచితాసనంబుల సుఖాసీను లై పరస్పరఏత ణంబులు 

చీయు చుం దనివి దీరక యుండి రంత: గొంతీనడికి సుగ్మీవ్రండు వార్ష వ్యాకులిత 
లోచనుం [౫ రామునిం జూచి నుండమధురాలాపంబుల ని ట్లనియె. 159 

అవనీళ దుసష్టాతు' శగువాలివేం దిరస్కృతుండ నై రాజ్యంబు వితతసుఖము 

విడిచి పత్నిని గోలువడి మనంబున ఘనంబగుభయంబున వనంబున రయంబు 
తోం జరించు చు వచ్చి వుగి నీముహాదున్ల మాశ్రయించి విపాద మగ్గలింప 

దిక్క.కి యున్నా నిక్కుడ వబనాలి వలనిభయం బెట్టు తలంయ నట్టు 

కరుణం జేసీ నన్ను. గాచి రశీంపు న్కుసనాథ నాథ యనం నానేంద్రు 

డబ్బు లనియె మరల కీ ముచితేజ్ఞ తృ సొంపు మెజియ సూర్య సుతునితోడ, 

ంధ్రుర్టు. (శ్రీరాముడు నొలిం గం పెదనని శవథము సేయుట. త్రుద్దుం- 

ఉపకారలీలి వగునీ, కుపకారము సేయు టిది సముచితము గాబే 
కవీనాయక నీపశ్నిని, జపలతం గై కొన్న వాలిం జంసపెదం గడిమిన్. 1901 

అనుపమనడృసన్నిభ ము లర్మ_నిభంబులు తి గ్యఫర్వముల్ 

ఘనతర సర్పతుల్యములు కాలకటాతుసమంబు లైనమ 

త్సునిశిత నాయకంబు వీవె చూడును గ్రక్కున నీశరంబులం 

దునిమెన నాలి నట పల వీదూూ గుండు నజ్యముచే గిరిం బలెన్. 192 

. అని శీపథంబుం జేసిన నినాత్తజు( జారమిుభ ర్త మాటకు 

న్యనమున సంతసించి జననాయక మి రివు డానతిచ్చిన 

ట్లన సయమారః "జేయు: డభాయంబున బల్నిని రాజ్యము న్పుఖం 

బును సకలార్థము ల్వడసి సొల్పు వహించెద చేను మొడయన్. 198 

కరుణ దలిర్పంగం బగతునిం బరిమాక్చెద ననుచు మిరు పలికినమా త్ర 

న్నరవర నకలార్ధము లి, త్తతిం జేకూడె నని వాలం దలంచెద బుద్ధిన్ , 194 
ర గ 

అని యితే ఆంగున సు గ్రీవుండును రాముండును శపథపూర్వకంబు గాం బరన్నర 

శార్యసాధనో చితంబు లగు వాక్యంబులు వృసంగించు చుండ దత్ప్రణయప్రనరి 

గంబుసందు రాజీవహేమజప్రలనోపమంబు లగుసీతావాలిరానణుల వామనే 

శ్రంబు లదరె నప్పుడు పదంపడి ను గీవుండు వ్రీతచేతీన్ముండై రఘునందనున 

కి ట్లనియె, 195 

ఇతడి సుగ్రీవుడు రామునపు సీఠను చెచ్చి యిచ్చెద నని కవథము చేయుట. శ్రుథాం 

దశరథనుత నీవు తండ్రి, పంపునం బోలు వెడలి ప్రి యానుజు లంట గొలుళ 

నడవికి వచ్చుట యందొక్క.చో మీార లికువ్రురు దవ్వు" శీలి యున్న 
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తేటి రావణుండు సీతను మ్రుచ్చిలించుట యంతయు నీబుద్దిమంతు. డై న 
వానుముంతుం డెజింగించె నది పదంపడి మిమ్ము నడుగంగ నేల మహోత్త్మ యింక 

తే, నల్పకాలంబునలందె భెర్యావియోగ, జనితశోకంబు విడిచెదు సతగీరముగ 
వెదకి సాధించి తెచ్చి పృథీకుమారి, నిక్కు వముగ నర్చించెద నీకు చేను, 19 

ఉం విశ్రుతకీ ర్తి ైమైనవృధిపీసుత 'బేవనరాహిరాజిలో 
కా శ్రిత యయ్యె నేని రయ మారంగం జేకొని నష్ట మొన వే 
దశ్రుతియట్ల తెచ్చి వితతంబుగం దప్పక నీకు నిత్తు దీ 
న్నాశ్యయ నాదుమాట వృాదయంబున నమ్మి త్యజింపు కోకమున్ + 197 

శే, అధిప వివక్ళత మైనభత్యుమును బోలె, నీదుపత్నిని శ కృ జం భాదినిఖల 
దేవదానవ లై నను దెల్ల ముగను, దక్క_( గొన జూల రిది యంత నిక్కువంబు. 

వ. అదియునుం గాక, 199 

శా,ఆకాశథంబున రావణాంకగత యె హారాను హోలత్మ ణా 
హాకల్యాణగుణో త్రరా యనుచు శోకాక్రాంత మొ చీపుచుం 
శ్రాకంవిం చుచు బోన్రుజానకిని ఎ లాగంబుకై నుండీ. "చే 

ఘూ 

నే కాకుశ్ణ్సకుల ప్రదీప వినుమా యేపార వీషీంచితిన్, 200 
ఇా,ఆవై దేహి యు మమ్ముం గన్లొని స్వకీ యానర్భ రత్నోల్ల స 

తేపవర్షాభరణంబు లన్నియును భాన్న్వత్కాంతు లొప్పార నా 
త్ర్రోనం బెంటటచెజంగున న్లుడిచి యెంతో భీతి మాముందటం 
ట్రావీణ్యంబునం "బొటి వైచి చనియెల౯ా రమోవరాధీన యె. 201 

ఉ: ఆరనుణేయభూవణము లన్నియు. కొని మేము డాంచియు 
న్నారము తెచ్చి మాపెద ఘనంబుగం దన,వానీయవె ఖరుల్ 5 5 జాజ్ ము సూరిజనస్తుతా గుబుతు చూచికొనం దగు నంచు బల్కంగా 
నారఘుభ_ర్ధ తెమ్ము పవగాధిపతీ తడ వేల నాన్రడున్, 202 

సుగ్రీవుడు సీతా బేవి తేమవడ్డ వైచిన భూషణంబుల రామునకుం జాపుట యయ 
చ, వారివరుం డంత శీఘ్రమున నద్రిగుహాంతరనీమ జొచ్చి యం 

దరువుగ డాంచి యున్న వివిధాభరణంబులమూటం జెచి దా శరథికి విచ్చి చూపుటయు. డజయ్యన నారఘునేత తద్వరా 
భరణములం దదీయమ్చదు పావన చేలము? జూచి దీనుంా. 

చం భాఈవహోరంబులు సీత వారముల సుమి యంచు లశీంచుచు న్నీ హారంబున బంకోజారి కి య నెం లే వొమ్ససంరుద్ధుండై మం బల మందం టెకోనిసమూర్భ న్విశేవించి ౫ హారాంఫును ఖీ యటంచు నొరగె న్నిల్పోపలే కుర్విపై . 204 

208 



కీష్కీ ౦ఛాకాండ ము. ల! 

యిరు రాముడు నీతా బీవియాభరణంబుల లక్ష్మణునికి 6 జూపుట, రఫిరుం- 

వ ఇట్లు ప్రి యాభరణ సందర్శనసంజాతశో కమూ ర్భాపారవళ్యంబునం బుడమింబడి 
కొండొక సేపునకు లజబసంబజబ్లుం డై బ్లస్టం బగుపన్నగంబుచందంబున రోజుచు. 

చావృుపూరితముఖుం డై దుగఖంచుచున్నసౌమి త్రి నవలోకించి. 205 
మ, జననాథాత్త్యజకం కొ భూమినుతచే సంత్య క్ర మైనట్టినూ 

తనదివాన్టభ రణంబుల న్విమలచి త్ర షమ చేలంబు న 

ద్రనుజుండే కానిపోవుచో గుజుతుగాం దన్వంగిమైసొమ్ము ల్రీ 

ఘన శై లంబునం బాజు వైచి చనె నిక్కం చింత చింతింహగన్, 206 Cn) 

న, మజియునీయన ర రత్నాభ రణంబులు వారితేత్ళణవంతం జై నమృదుమహీస్థలం 
బున నుత్ప్ఫృష్ట్టంబు లగుటం జేసీ యవిక లరదూపంబులై యున్నవి విలోకింపుము. 

క, నరవరసుతే యీసొమ్హులు, గులు 'తెజుంగుదె యనిన నతండు గూరినశోక 
స్ఫురణము మాలింగ నద్దిన, కొరవంశా ంభోధిచం ద్రు (, గని యి ట్లనియెన్. 208 

కే. అధిప యీకమనీయర త్నాంగదములు, నీరుచిరకుండలంబులు నే నెటుంగ 

నననరతీము బడా భివంద నమువలన ౧బదకటకనూపురము లెజుం గుదుమహోత్మ, 

ఉ. నా విని రాఘవుండును నునంబున మోహము నిన్వటిల్ల సు 

గ్రీశునిం జూచి నీ వెచటం బృథ్వ్రసుతం ౫నుంగొంటణి నప్వుడా 

రావణు జెందుంబోయెం:. గపీరాజ తదీయనివాస మెద్ది వాం 

జేవిధి సంచరించు: జల మెంత బలం బది యెంత్ వెప్పుమూ. 9 10 

ఉ. దోష మటంచు నించుకయు. దో:౭పక దై త్యుం డపాంసులాళిరో 

భావణ మైనజానకిని మ్రుచ్చిలి చేకొని యేల వాండువు 
ద్రోమమున న్పమ న్హజనదూపీతు. డై త్రుటిలోన నింక ని 
శ్నేవముగా నశించు వారిశేఖర యెంత బలంబు గల్లినన్, 211 

శే. అనఘచరిత నుద్భార్యాపహోరి మైన, రిపునిం 'బేర్కొను మిప్పుడె విపులవిశిఖ 
దహాన హేతుల వాని నిరగుం జేసి, సత్టరంబుగ బం పెద శమనపురికి, 212 

ంధ్రిథు స్కుక్సీవుండు రామునితో రాఐణునివాసాదికంబు తౌ నెజుంగ నని చెప్పుట. శ్రుతం 

వ. వానలేందా మేను దన్నిమి త్రంబున సర్వరాతసనాశంబుం గావించెద నద్దు 

రాత్తుండు నతను ముచ్చిలి నాకును నుహోారోవంబు గలిగించి తనజీవితాంతం 

బుకొటికుం దానే మృత్యుద్వారంబు. దెజిచికొనియే నని యిట్లు-పరమౌ రుం 
డై పలికిన రామునివచనంబు విని సుగ్రీవం డొక్కింత సేపు తనలోన విచారించి 

యీోరాముండు మిక్కిలి వృసని మై యున్నవాం డేను రావణునినివా సంబును 

దత్సరా క నూదికంబు జజుంగుదు నని యంటి నేని యిప్పుడే రోవణనభా 

క్భంబు పృయత్నింబు గాపింపుద మని పలుకు వానరబలంబులం గూర్చి గాని 

సీళా (వణ రావణవధాదికంబు గావించుట శక్ళంఖై యుండదు వాలి రాజై 



లి 

ల్ 

శే, 

గోవీనాథ రామాయణము 

యుండుటవలన వానరు లందణు? దద్వీకంగతు'లై యున్నవారు వారందజు 

మదధీను లగుటది మిక్కిలి దుర్గ భం బందు. గొండజినుపాయబలంబున సాగర 

నులం గావించికొని కార్యయత్నంబుః గావింపుదు నంటినేనీ వానికి రావణు 

నకుం గలసఖ్య్ధసంబంధంబునలన నాలి నన్యనోరథంబు సిద్ధి ంపకుండునట్టి 

తెజిం గాలోచించి ప్రవర్తించు దానం జేసి యుభయ కార్యభంగం బగు 
గావున మొదల రామునివలన వాలినధపూ ర్వకంబుగా వానరళాజ్యుంబు నధ్ధి 
గమించి సదంపడి వానరబలంబులం గూర్చి న్చీత్రా న్వేవణా దికార్భంబు గావీం 

పుదుం గాక యని నిశ్చయించి శేలుదోయి ఫొాలంబునం గీలించి గద్ద నకి సండ్ర 

యి ట్లనియె. 218 

. అనఘాత్తే దురితాత్ముం డగురావణుని భుజువి కృమంబును వొనివిపులబలము 
వాని నివాసంబు వాని శౌర్యంబును వాని చూస మబజుంగ జాని "కేమి 
మునుకొని ముల్లోకముల నెందు డాంగిన శోధించి రావణాసుగునిం బు y 
మిత్రయుతంబుగా మెయికొని చంపి సీతను జెచ్చి యిజ్చెద దానిశెన 
యత్న మొనరించెదను మది నడలు దక్క 

ధైర్య మలవడ సుస్థిరో తృావాసరుండ 
జ థై 
వగుము నీయంతవారల క రా తుగునె 
రాఘ వానీయ యోాబుద్ది లాఘవంబు, 214 

, అరయ(గ నేను చబ్యాక్ళతుండ నయ్య్యు వనొళుంట్ప నయుస్టి చేవ దు 

స్త మగుగేహినీవిరహాజ వ్యసనం బది యెంతే చేంచిన 
న్లరలక తాల్మి ఏకక నునంబున భ్రైర్యము నాంది యుం౫ంగా 
నిరవుగ ధ్రైర్యళాలి వగు నీ విటు లాడుట కేమి చెప్పుదున్, 211 
చేవా నీవ్ర మహాత్తుండవు నినీతుండవు సమా తితేం బై ననాష్పంబును దైర్యం 
బువలన న్నిగ హించుట కస్ట్టుండవు మణీ యు నగ్గకృఛ/ంబుణయం దును నన 
నంబునందునుజీపితాంతకనం టై నభ యంబునందును ధృతిభుంతుం ఈ గువా(డు 
తేనబుది చేశ విమర్శించి నశింపకుం డేనగుం సోని వాలిళుం ' నిత్యంబును 
వై క్షబ్యంబు నవలంబించు నట్టివాండు సలిలంబునందు భా రాక్రాంతం బె నతరణి 
కరణి శోకాంబుధియందు నిమగస్నం డగు నెవ్షిండు శోకపబు సనుసరించి 
నర్హించు నట్టివాని శెన్నటికి సుఖంబు లేదు వాని తేజంబు దినటనంబునకు 
నశీయించుచు వచ్చు నతండు జీవించుటయె దుష్కరం చె యుండు గావ్రుస 
భృాత్యుంగ నై ననాయంజలిం బృత్మగ హించిపొరువంబు నొ శృయించిశోకింంు 
విడిచి ఫై ర్యంబు నవలంబించి సుస్థిరోత్సావాసంపన్నుండ వగు మేను నయస్య 
భావంబున హితంబుం బలికితి. గాని యుపబేశించినవాండను గాను మదీయ 
నయ స్యత్వంబును సమ్మానించి శోకోంబు విడువ్రు మని ఫలికిన మధురంబు లగా 
నుగ న్రని వచనంబులం బేటీ బాప్పపరిక్లిన్నం జై నవదనంబు వస్తాంతంబునం 



కివీ! భాకాండము, 2 

దుడిచికొని వేదండళుండాదండమండితంబు అగు హాహుదండంబులు సాంచి 
సున గ్ర్వునిం గాంగిలించుకొని రామభ ద్రుండు భాధ ద్ర వాక్యంబుల ని ట్రనీయె.216 

ధుతా రాముండు నీతా జీవి నన్వేషింపన.యునని స సు గివునితో. జెప్ప్వుట. శుధుం- 

సీ చండాంశుతనయమిగ్రుండన్ర హీ తుండవు స్నిగ్టుండ వై వె ననీచేశ నెద్ది 

నే _రవ్యమదియు యు “కంబుగా ననుగూపఫపముగ ననువ్ధి తను య్యెందగ వ్రు మజియః 

బలికిన నీమాట పరవుశో కాశ్రాంత హృదయుండ నగునన్ను ముదితుంజేసె 
నిట్లికాలమున నీయట్టి చుట్టము నాకు దొరకొను కొంతయు దోర్గ భంబు 

శే. గ యింక జూత సేయుట గాదు వేగ, యవనిజాపరిమార్షణ నుందు నీవ 

యత్న మొనరింపుమగిని గీటడ (చునట్లి, తెంప చింతించి చెప్పుము 'తెల్లముగను, 

క, వారివర శిఖసా శీ కయుగ, నిగువుర మన్యోన్య మిప్పు డిచ్చినవాసల్ 

డిరుగక యస్ఫతీము బాడక, సజు వేర్చినమిాందం గాదె నెగడు శుభంబుల్, 

వ, గనీంద్రా యిష్పుడు నావేశ ననుష్టీంపం , దగినకార్యం 'బెయ్యది గలదు దాని _ 

చెణీం గంవుము నర్గా కాలం? బునందు సుషె త్ర తే ంబునందుంబోలెనాయందు సను 

_స్తంబును సంపన్నం దయుండు నిప్పుడు సాలేశ నభిమానంబున6 బలుగర 

బడినవాకర్టింబు యా గ్ధం బని యణుంగుము ము న్నెన్నండు నాచేత నన 

తంబు సమూరిశం ౫ నయది గా దిప్పుడు ; నుత్చుణ్యంబు సాట్నీగా సత్యంబు. 

బలికితి నని యిట్లు నీ గ వవిశ్వాసా గ్ధంబుళ సథపూర్వకంబు గాం బలికిన నన్నేం 

ద్రుని ప్రతిజ్ఞానచనంబు విని సునీ వుండు సచినసమన్వితంబుగాం బరమ ప్రీ తుండ. 
స్టోశార్యోం బంతేయు? గతం బయ్యె న నని తలంచి రానముభను నభినందించ ని ని 

ట్టురానునుు గ్ వ్రు లన్య|్యోన్యనద్భశులె యెకాంతంబునం సాడుకొనియజమర శే 

నిచి. గంబున నొండొణబంసుఖదు? ఖముల6ం దలపోయుచుండి రంతం గొంత వేపు 

నకుల బది సీ శాంతీనంచనుండు సౌమిత్రి వినుచుండ సీతాకాంతున కీ ట్లనియె, 

మ, అమ కం ద్రాదుం శన దుగ్గభము నోశ్రాథీక నీతోడి స 

ఖరము నాభాగ్యవశే రబుస 0 గలి” నికం బింత యుష్ముత్కటా 

తమునం గోరక య్ ఎభించు నిఖలసాష్టరాజ్య మైన్ సరా 

జ్యము 'చేకూడుట కెంత వింత వినుత మ్లానాథవిధ్వంన+ా. 220 

చ, అకలువచి త్త నీగుణములై స నుతింపంగ జాల నట్టిన 

న్నొ కసరివానిం గాం దలంచి యు తృమవత్చలళం గృశానుసా 
శకము వేశ్యతో జెలిబు చేసిత్తి వేమన వచ్చు వీగుణం 

చిత సకలార్థము ల్వడసి యేను సుఖంెద నీదుసత్కృృపన్ . 22 1 

'లే,అధిప క్రమమున నితండయ నూ కర్హ సచివ 
డనుచు సను మో రెణేంగోద శాట్, లోన 

బరంగ నిప్పుడు నే నిట్టివాండ ననును 

భానుకుల వర్య నీ మోల బలుకండాల, బ్లిల్సిల్లి 



లే, ఆత్మవంతుల భూరిధై రగింబు కరణి, ననఘ మాయట్టి రుద్దారు ల నవారి 
వ్రీతి నిశ్సలయె యుండుభూతలమున, శిష్టధర్య్యంబు బని సరు జెప్పవలతెజ, 2g 

తే, రజత్ మెనను మణి మహారజత మైన, నిగుపమానవిభావగణాంబరమను లెన 
సాధుజను లవి యెల్లను సాధుజనులు, తమవియట్ల గానింతు' నిమలం చరిశ్ర, 

కే. దోపి మైనను మటీయు నిగోవీయైన, నాశ్యు(౫ సను గదులటే ద యెనను ఖతుం 
డైన దురఖతుం డై నమహానుభాన, పరవుగడి ముం వొకండె ధర:శేయందు. 
ఢి. సుగ్సీవుండు వాలిం జంపీ తనదు*ఖంబు.€ 'బొప్పుకుని నామన, చ్వస్టంచుట, చరం 

ఆ. నుఖము విడిచి మైన సురుచిరభోగంబు, విడిచి మెక ధనము విడిచి సమెన 
మేను విడిచి మొన మిత్రునికార్యంబు, చక్క జేయు టగియ సఖ విధము 226 

వ, అనీ యిట్లు బహు ప్ర కారంబుల వాసవసన్ని భుం డె నలత్మణుండు వినుచుండ్ల 
సాచివ్యసామరస్యంబు వక్కాణించుచు దొల్లి ంటియట్ల వేళెక్ళ చోటం బ్య 
బహూులం బె నసాలవిటపంబు విజిచి తెచ్చి యా నరణంబుల గావించి దాని 
యందు రామసహీతంబుగా నానీనుం డయ్యె హనుమద్వికచితం ౫ న పర యయా 
_స్తరణంబునందు లత్షణు౦డు సుఖోఫవిన్లుం డయ్యు నిట్టు యశానుఖంబుగా 
నొసీనులై యున్నసమయంబున నాసు గీ వుండు రామభోద్రు, నవలోకించి జీవా యేను వాలిచేత నిరాకృతుండ నై హృతదారుంశనై భయంబుం గొని యు 
బుళ్యమూకపర్వతంబు నాశ్రయించి యున్న నాడ నీవ్ర సర్వలోశాభయంక 
రుండవు వాలివలన భయా ర్తుండనై దిక్క_ణియున్న నాకుం సృనాదం బొసంగు మని మధు రాతరవ్య క్రంబుగాం బలికినం చేజసిగణయు ధ గ్మజ్ఞుండును ధర్మ్మవత్స లుండు నగురాముండు సు గీవునివచనంబు ప్నీ సితపూగ్వ 5 ంబుగా నిట్లనియె, శే, జగతి నుపక్ళతి మి త్రలకుణ మపక్సృతి, శత్రులయణ మటు గాన సొధుచగిత చెలగి నీపత్ని నపహరించిన దురాత్తు వాలిని నధింతు నిక్కుం౦ంబు నందుళంళ. న. అని పలికిన రామునివచనంబు విని సుగ్సీవ్రండు వెండియు ని ట్లనియె. 229 సీ. అవనీశ యేను శోకాభిభూతుండ నైతి దీనుల కెల్లను దిక్కు నీవ వావకు గుటింజేసి పాణి ప్ర దానంబువే నయన్యుండ వైతి వీ నటంచుం బలికితి వేనును బదపడి నీయట్ల "బాన యిచ్చితి నది పట్లి శాలి. 

జ "జ్జ బూని యుండక చిచ్చుంబోలినగేహినీవిరవాతా పము నన్ను చెత బెట్ట ఆ. సేయ లేక సాశెసా ౭కు భ్రమ గొని, పలుకుచున్న వాండం బరమకృపను నెగులుం వాపి నన్ను నిత్యనుఖాత్తుని గా నొనర్చి యశము గాంచు మధిప. వ అని నిజాభిప్రాయంబు విన్నవించి యంతకంత కగ్గలం బై నశోకంబున గద్దద 



లైలా 

లా 

కిప్క్ం ఛాకాండ ము, రిగ్ 

ంరురా సు A వుండు తనమంత్రు, - రామునికిం జూపుట, శుణుం- 

మున్నునిష్కూ. కణంబుగ వాలి నాతోడ వె రంబు. గొని పాప పన రనమున. 

గదిసీ ప్రాణంబులకం కొ గనీయసీ మైనమ శేహి నసహారించి 
మిత్రు సంవజి మెయికోొని బంధించి కోడునడి _ననుం బ్రోలువెడల ననిచె 
బఎపంనుల ఒగువాని చలమున Sus య్ నిందు. నగససియించియుందు . 
సంశటను వసనాన కణం బలాగ్యు కై తన, వారి నను జంప బంపినవారినెల్ల 
నామమడ చుచు నెప్పటి శమొనునును, భీతిగగనియుందుమదిలో న బ్రీతిదక్కి, 
అనఘాత్మ యేను నినుం గన్ని పెనుపుగ నీశంకచేత భీకుడ నగుచుం 
గనుకనిం బజుచితే జన మలి బనినడి భయ చతువందు ఛయసడుంగా బే, పిర్రని 

అతం జెండ కీడు జేసిన, శ తినాయక ప్ నన్ను జేకొని నిత స్థం 
¥ > 1 నా ఖో q a ల శ 

బతేలితగత దగు 6%, బ్ర కతి నిన్నా వగకం భాబ్పకకుండ౯. 084 

అని సలికీ మం) ౦ జూచి వారిలో విశేషం పెటీంగించువాండె వెండియు 
ల 

ర 

. మాను” నిఫిశాలి ధృతిముంతుండు నీవానుమంతుం డుండంగా 

చేను భయంబునుం బొరయ శెంతయు సుస్థితి నున్నవాండ నో 

మా కననాథ *-ాతండు సమంచితభ కీ నవార్నిశంబులుం 

బూూనిక నిత్య మేమలుక ప్రోచుచు నుండు న నేకభంగుల౯, 26 

మటీయు పీఠ లేరు నిలిచినచోట నిలుచుచు న న్నెడణబాయక వెంట వచ్చుచు 
నయ్యెసకుయంబుల నన్ను రశ్నీంచుటకుం జేసినససదుపాయంబులు పెక్కు గల 
నవి యన్నియుం 'బేర్కా శుటకుం జూం నిస్పుడు సంజషేపంబుగా చెటింగించితి 

నింక మకభిప్రాయంబు వినుము, . 287 

. నాకుుఫత్నిం దక్క గొని నన్ను బరాజితుం జేసి యంతటం 

వ 

+ 

బో. కటు జీవితం బకపం బూనిన నొవగచాని వాలి న 

స్తోకశిలీముఖ పృవాతిం ద్రుంచి రయంబునం గూలవై దినం 

గాక మదీయ కృమున గల్లినతాఫము తీతిఫోవునే. విప్ర 

న రేంద్రా నాసుఖంబును జీవితంబును వాలీవీనాశనిబంధనం బని తలంచెద౦ 

దద్వధం బె నో సండే నన నొకశోకంబునకు దరి యని యొజుంగు మేను 

శోకా రండ న్ నివేదించిలి నని పలికి "వెండియు ని ట్లనియె, 289 

లదు. రొము డు సుగ్సీవ్పిని వ*లికీని వాసుకిని విగోఖమునకుం గారణం బడుగుట, చుర 

కర మాపక జచ్చినతజీ, సరనొయక ఛాత్రి సచివ్రనకు సచివ్రండే 

శరణం బటు గావ్రన నొ, కరయంగ నీవె న గాక యన్యులు గలే. 240 

. నొ విని రాఘవుండు కపినాయకు. గన్లాని నీకు వాలికి 
న్వావిరిం జెల్లివోయి పగవచ్చినకారణ మేమి చెప్పు నా 

ఇ 



26 గోవీనాథ ఈామాణయుణము 

కావిధ నుంతయు న్లని బలాబలము న్స్పుఖ మాచరించెద 

న్నీవిటు గుందుచుండి మది నెవ్వగ నాకును నిన్వటి ల్లెడి౯ా, 241 
చ. చతురత సాయకాసనము సజ్యము సేసినయంతలో గుణ 

చ్యుతయమరాట్కటావతులితో గ శరంబు ను లేంద్ర సూతి ను 
ర్లిత్రబలశాలి వాలిని వధించు నిజంబు ననాటనర్యు నీ, 
కేతనికిం దీర్పరానిపగ యెనవిధం బది యింక జెప్పుమా, . 949 

న కవీంద్రా భవచ్భార్యాపహోరి యగువాలి నిష్పృజి నధించెద నీకు విప, కారంబు 
గాపంచిన ళా త్ర వునిమాందం బొడమినయమర్ష ంబు బలవంశం బె ప్రావృట్మాల 
సలిల వేగంబుకరణి మచ్చి త్తంబున నంతే కంత కర్ణ ంంబగుచున్నది మదీయతూ 
ణీరగతంబు ఖై నసాయకంబు లివె చూడుము న్ని గ్గ లేజంబువై ప్ర శ స్తంబువై 
కుమారో త్ప త్తిస్థానశరవణోత్పన్నంబు లై కపేమవిభూసు, తేంబు'ట్రై కోంకోళ శ్ర ప్రతి 
చృన్నంబు ల మ హేంద్రాశనిసన్నిభంబు లై నన్తాగృంబు వై సవోవంటులగు 
పఫన్నగంబులలీలం గ్యాలుచున్న ఏన్లరంబుఐ. నృతికిల్చివుం డె నవాలిని లం 
బునుంబో లె మెదనం “సాల వై చెద నని పలికిన స వాషనరో చేము౦డు రాముని 
నచనంబులు విని మం రత్రి చతుష్చ యస మన్వితంబుగా. బరమాసనండంబు నొంది 
నదనంబున నభూతపు-ర్వ తేజోవిశేవంబు పల్లవింప నమ్మ హోశ్ళుననలోకించి బేవా 
వాలికి నాకును వైరంబు గలిగినవిధం బంశయు వస్పష్టంబుగా విన్న వించెద 
ఏను మని యి ట్లనియె, 

248 

రుడు సు. గృీవుండు రామునకు వాలికిం నకును విరోగ మునకు గాము నెళం' రచుట.. శరత 

నీ, అనఘాత్రీమాయన్నయగువాలి మునుతండ్రి కభిమతుం డగుచునాయందుంజూల వళ్సలత్వము గల్లి వ ర్థించుచుండ మా యయ్య దీణిన వెన్క నఖలనుం శత్రు, లతని వానర రాజ్యుమం దభిప్. క్తునిం జేసిన నతిధగ శీలి యగుచూ 
నేను ట్రే మష్యుని మాడి నెప్పుడు దనుంగొల్వ లీలతో సాామా,జ్యు మేలయుచుండె లే. నంత నొకనాండు దుందుభీయన్న నుయుని 
కొడుకు మాయావి యనువాండు కడిమి గలుగు 
వాండు 'శ్రీకారణంబున వెరమెశి ల , రా అలాల సత్విరంబుగ నొకనిశాసమయవమందు, 

244 శా.కంధుల్ మ్రోసీనభంగి ఛీమరవ మాకాశంబు భేడింస గ ర్వాంధుం డాయసురుండు రౌ ద మున ఘోరాకారుజ జేర్షి కీ 9 
WW CIA షు బ్య_౦ధా ద్వారము: జేరి వాలిని జయ శ్రీలోలుం దారామనో బంధుం గొవ్వున నాజికిం విలిఇా శుంభ ద్వీర్యసంరంభి యె. 245 ఈ. ఆనినదంబు గర్గ పుట మంటిన దిగన 'మేలుకాంచి య a వాగ్గనరవంశ దీ పక్వు డృ చాలి ధయంబున లేచి కాంతలుఖా 



కపి 0౦భఛాకాండ ము. 7 

ప జ శ hy Be స్మా" జ నేసను నాతి. బోకుం గని నిల్చిన నిల్టక దోచి చానవుర | 
: 

ఖా J గ్ మ్ క prs ళు బూని నధింప శిశుమున బో మొ మహాబలశాలి గావ్రునన్, 246 

ఒక్క నివోకరుం నలరు దులి జన గాంగ్ వాసవికీ( గూర్చు సనాహార్టమునం 
దక్క నే వాసటగా, చక్క సుప నోరిగితిని దిరంబగుకడిమిన్ X47 

బిట్టు నూడుకని సంరం'భ సిజ్భృంభొణఇంబునం బణి తెంచుమూయిరువుర దవ్వులం 

గాంచి యాకరగ్మసుండాు జాతా ధ్వసుంగశ యాగంపించుచు నాక్రందనపూర్చు 
కంబుగాం బూజం వొసంగన "సే మెగువ్సుగము నీలు నిలు మని యదల€ ల్భుచువిలుం 

నం వి ఘట మష్పుడు సమునినుం డ్రనచందు దు,నిచేత్ మూర్షంబు ప్ర శాన్లీక్ర బ్రతంబె 

యుండ సి సలింగున బలాయిమిం శై ఈాక్షసుండు కృణంబుర చేశ గప్పంబ 

డి దుగ్గమం ౫ యుడు స. రణ్వివరింబు, భొచ్చుటయు వానింజూచి వాలి 

రోవసిపకుంన నీ నీబింాాాంబున సమాహితచిత్తుంచవై కాచికొనియుండు 
యును వంంటనోన కిం జని నాతుసుని వధించి 'నశ్చెద నావచ్చునందా(క 

నిచ్చట నే యుండుఖుని “లికి సవా ప్ర వేశంబునందు నాచేత, శ్రూర్ధితుం డయ్యు 
సంగీగరియి 1 ల సృనప్తూ ర్యకంబుగా నావేతం బ్రమాణంబు సేయించి శీ 

ఘ)ంబుస Trg సొచ్చ 5 నసతీనిసాసనంబున బలదాగరంబుం గాచికొని 

యుద సంతేగ, iin సలపన్చెరంబు సడ భనియె నక్కా_లంబునకు నాలి రా 

కున్న మృుతొం వయ్య “ని శెంగించి స్నీహసమాగతేసం బ్రమంబున దుకఖంచు 
స నుంంల గంశతొకకాంంబుగకు. స సన బుద్చుదం బగుశోంతంబు చిలంబు 

నండి వెలి కుప్ప పాకం కండి రాతసుల భయదాట్టవోసనిర్థాహుంబు వినం 
బడీ య నదీయంగొయుం రికీంచి. 248 

El అకు *1* వాలీ నతు 5 యర్వు నని తలంచి 

యసుకుం కిట క చున యనుభయముసధ 

బద వాహాణ ముక, శ ఏ ఎంమువాత 

నై చి జీన కిస్ము.ంధికు నచ్చి యందు. “249 

న, నాలిష్బత్యాంతంలు &' లతో ళీ సప జాస్చక యతి ప్రయత్న ంబున మంత్రులకుం 

దక్కీ.న న నొరికీం జీ ష్, 250 

క నుడి శోక నుగర వాలికి నుద* క్రియ లాచరించి యున్నంత ననుం 
బిదపం గవీరాజ్యష పదమున, కధినాభునిం గా నొనర్చి రార్యులు మంత్రుల్. 251 

ను ఇ ట్లనుపీతరాజ్బాభి'పీకుండని యున్నయవనరంబున నవ్వాలి పగరుం డగు 

మాయావిం బకిమార్చి విజయ శ్రీ ఏరాశతుండై భూవినరంబు వెలువడి. 252 

at కీనీ,..ంఢాపుర 'శీయుజెంది కనుల గేందాయరంజిల్లంగొ 

నిపష్కారుణస్టముతో మదిం గనలి న న్వీతీంచి సంరంభియె 

శుష్మొ_రణ్యము నీగ్బు'వేళ మిగులం జూపట్టు దున్దాంతేశో 



28 గోవీనాథ కామాయణము 

చిష్కేశాళ్ళతి మండి క్రూ రముగ నాకె పించి తర్జించుచున్. ఏర 
మ, అటుక౯ సుం క్రీ విచారదతుల మదీ యామాత్వ్యు?ం బట్టి బ 

ద్దులం గావించి కడంగి నన్నును వెసం దోడోడం జంపంగ౫ న 

స్పీలియుం డుద్ధతీ రాంగ నేను నపు డ ప్పాపామ్మేనిం రగ్రుంపంగా 
బలముం గల్లీయు భా/తృసొహృృద మదం వాటించి సె కించుచున్ + లేర్కీ 

ఉ. అంజలి ఫాలభాగమున సర్ధి ఘటించి తదం ఫీధూళి కా 
పుంజము సారెసా రెకు సమున్నతి జెప్పల నప్పళించి గా 
విం జలియించు భూరుపాము లీల శరీరము కంప మొందంగా 
మంజుగతి న్నయం బెసంగమూటల ని ట్లని పల్కితిం దగన్. సిక్ 

సీ, వానరో త్రమ డె నవశమున( బగత్రునిం బరిమార్చి కుళలినై పట్టణమున 
కరుగు దెంచితివి దిక్కటి యున్న మాకింక నేకనాథుండనై యేలు మిఫుడు 
తుహినాంశొనిభ మును బహుశ లాకము సముద్గిత్ మెన ౧౪: పాండి కాత ట్ర్ 
మామణీమయదండ చామరం బులు క్రీ తి ఏీశీంవు మొకమీండు బిలముఖంబు 

శే, గాచికొని యుండి యంత ర గీమును జూచి 
యలికిీ శోకంబుపెంపున విలమువాత్ర 
నచలళ్ళంగంబుం బడనై చి యచటునాని 
శీఘ్టమున వచ్చి కిష్కింధం జేరినాండ. వైన్గ్ వ. ఇట్లు పురంబునకుం జనుజెంచిన నన్నుం గాంచి నావలన భవదగాంతంబు 
విని, 

బగ్” క. ఏ నెంత నలవ దన్నను, మానక కపిరాజ్యుమందు మంత్రాలు నాకుం బూనికం బట్టము గట్టిరి దీనజనశరణ్య శూన్య బేశజిగీవన్. 28 
ఉ. నీకు భరింపంగాం దగిన నిత్యసుఖప్రద మైన రాజ్యము 

న్నా కెటు దాల్చ వచ్చుం గవీనాయక మంశగ్రులవేంత లింతె కా కీకరణ న్ననుం దెగడ నేటికి నీ దగుకీఠ రాజ్యముం 
భకొని నన్ను రాష్ట్రమును గావ్రుము సర్వసుఖోన్నతుండ టై జర్: వ. మహోశ్తా మంగ్రులచేత ద్ర త్తం టైనయోరాజ్యంబును మం తిసౌరనగరనహితం బుగాం గ్రమ్మజ నీకు సనుర్చించెడ మత్కృళాంజలిం ౫ కొనినాయందు రోషం బుం బరిత్యేజించి నివాతకంటకంబుగా డినిం బరిపాలింపు వుని యశేకవిధంబు లం ట్రెర్ణించిన నతేండు తెగువకుంజొరక కోపంబు డీంపక నునంబున రోయు చు సారెసాశరెకుం దిరస్క్రరణ వాక్యంబులం దర్థి ంచుచు నప్పుడు పొరులకు నుం తులను రావించి వారలు ఏనుచుండ న న్ను ద్దేశించి పరమగర్జి లీ బగువా క్ర వీంబున ని ట్లనియె, 

260 నీ, ఒక్నాండు నడిరేయి నుద్దతి మాయావి యనునిశాచరుం డొక్క డాజశాంతం _ దనుదెంచి సన్నుబిల్చిన నేను శౌర్యంబు ప్రకటించి రక్కనుపై కిం బోవ 



కీవ్కీ రధాకౌండము. 29 

నావెంట 'బొసటమె వచ్చె నీతండు నిరువురం గని వా౭డు*కరము ఛీతిం 
బరువె_్తీ యొకకొండబొతియలోనికి? బోవ గని యేను వీనితో దనుజుం జంవి 

లే. కాని రాం జాల నందాంకంగడంకినిచటం,గాచికొని యుండు మా ననికణివి వేగ 
విలములోన. బ్ర 'వేళించికలయ వెదకి ;:యసురుంగంటినొ క్కెడనాక్క యబ్దమునకు, 

క, కనుగొని రోహంబడర ర,జనీచరుని బలయుతీేముగం జంపుటయు దదా 
ననమువలన రుధిరము గొ బ్బున వెడలి గుహాముఖంబు పూరకం బయ్యెన్. 262 

వ. ఇట్లు తాతుసునిం జంపి బిలంబు నిర్లమించుటకు మార్ల్షంబు గానక ఏనిం బెక్కు 
తెజంగులం జీర ప్రతిశబ్దంబు వినంబడ కున్మి దుఖతుండ్రనై. పాదప్రహారంబున 
బిలదా్యారంబు గప్పి యున్న శె ౫ లళ్ళంగంబు. బగులం దన్ని యతి ప్రయత్నంబున 
బహిర్గతుండ నై పురంబునకుం జనుబెంచితి నిట్లు రాజ్యలోభంబున భా/తృసౌ 
హృదంబు విడిచి విప్ర కారంబుం జేసినదుర్వినీతుం డగునీసుగీవుండు మన్నిం 
చుట క్ట ండే యని పలికి సంక్షందననం దనుం డేకన న్ర్రంబుననన్ను బురంబు 
వెడల ననిశె నివ్వోధంబున నద్దు రాత్తుని చేతంబ రిత్య కుండను వృతదారుండనునై. 
యతనిభయంబువలన క్ కె లకాననసరిత్సహిత ర యెనమహీ యెల్ల గలయందిరిగ్. 

తే, భఛారుణీనాథ వను మొక కారణమున, వానీకి దురాసదం బన యీనగంబు 
నాశ్రయించి మదిని మనోహారిణవి, రాగజనితా ర్తిం దవియించు చున్నవాండ, 

ర్ వీరో శ్రను నాచే నిపు, డారయ నీఫొజకుం చెలియ నతిహితముగ నీ 
వై రానుకథన మంతయు, నారూఢిం జేయం బడియె నాద్యంతంబున్. 265 

న, నుహాత్రాయింత కాలంబునకు సకలలోశాభయంకరుండ వైనని న్నాశ్రయించితి 
దీనుండ నగునన్ను. గరుణార్ష దృష్టి నవలోకించి దురాత్ముం డగువాలిం బరి 
వమౌర్చి రత్నీంపవే యని యా ర్తండై గ్రర్థించిన సుశీ వనీ వాక్యంబులు విని 

ధర్మ ౦ డగురాముండు ధర సంహీతం బగు వాక్యంబున ని ట్లనియె. 266 

కే అగచరో త్తమ విను నుదీయంబు లైన, యీరవినురీచినన్ని భాహీ నశరము 
లతిరయంబున దుర్వ్యృత్తుండై న వాలి, ఘునశరీరంబువై వ్రాలంగలవు నేండు.261 

రురు. సు గ్ గ్పీనుండు రామునికి వాలిపరా కృమంబు( చెల్బ్నుట. శురుం- 

తే, నీదుపళ్నిని గై కొన్ననీచచరితుం, డార్యచారిత్రదూవకుం డై నవాలి 

పరం నాదృష్టిషథమునబడిన చాంక్కబ్ర బతికియుండు నన్వల వాండుబ్రతుకలేండు. 

శే. “ఆత వక్సర్వభూ తానియ నెడున్యాయ, మార్లముననిన్ను దుకిఖాబ్టిముగ్ను (గాగ 
నెటుగుదు. దరింపం జేసెదనింళమిా:దం, బుష్కులం మై నకావోంబుంబొందంగ 

క్, అనవుడు భునపౌరువ వర్ల గనము మధుర మూత త్మ సద్ధితేం బగురఘువ (లవు. 

ర్వష్టనివాకర్టిము విని రవిసం, దను డిట్లని పలికె కె'వినయ శాత్సర్యమునన్, 270 

చ. అజనుర లేదు నిక్కము యు గొంతదివా కరుం డీజగంబులకా 

దరికొని యేర్లునట్టు నిశిత ప్రడరంబుల వాలి నాజలో 



86 గోవీనాథ రామాయణము 

నురుగతి వ్రేల్మిగిం దునునునోపుదు వై సను వానిశౌర్యము! " 
గురుభుజళ_క్రియు౯ భృతియుం గోరి వినం దగు నీకుం చెల్పెవన్. 271 

వ, నువోత్రా నావలన దళ్చ్సరా కో మాదికంబు విని యవ్యలం గ రవ్య కార్యంబు 
నీశ్చయింపు మని పలికి యి ట్లనియె. 279 

చ సవమటివార్థి నుండి నరపాలమణి యలప్రాక్సియోధ్ క 
ట్టుడుగక దఠీణాంబునిధి నుండి రయంబున. ను _త్లీరావికిం 
గడువడి నృశ్శమంబున జగన్నయనుం డుదయించు నంళ కిం 
పడర సలెక్రృమించ్ని విమలార్థ్ర మొసంగును దజ్జలంబులన్ 278 

చ. ధరముఐమింది కెక్కి వడిం దచ్చిఖరంబులు దోర్చబంబునం 
'బెజ్కి నభంబుమోం:ది శెగమి+టు-చుం శు జీతు బట్టుచుకా 
సురగిరిధిరు. డానముచిసూవనఫుక్తుండు క్రీశ సల్పుం దాం 
గర మనుర_ క్షి బాలకుడు కందక శేళి యొనర్చుకై వడిన్. ant 

ఆ. మజీయు నతీనిక తిన చరణఘట్టనమునం బిండి యగు సమ సగండరిటణ 
ల్ల భూరిసార మెనయూరు వేగంబున, విటీగ్ కూలు భఘోరితరువు లె. 975, 

రుద్దు సు గీ వుండు రామునికి వాలి సందు నధం చినస్ఫితౌంతంసు 6 కోటకు. శైత్తులా 
నీ. సమదనాగసవా స్ర సత్తండు వై_లాసశిఖరతుల్వ్యు(డు నరో క్పేకషుకుందు 

దుందుభి యనునొక్క.దుష్టదై తుండు లులాయాక్ళ తి. గ కొని యలబ్లీ. గదినీ తనతో డసంగరంబునకు ర్ముని వీలర్టి నతడు సముణితుం డగుచు నాకు 
నీతోడం బోతాడ నేప్పులే దట్టి బలాథ్యునిం జె ప్పిద నభ వుమామ | పరుగు 

"కేయచలనాథుండు పీమవంతుం డన దనరు, సతీండు నీతళోషం బోరా నన ౯ మనిన శరధి భీతుండ య్యెనని తలంచి, రాషనుం జగం బర్వచ గాజు కడకు, ఏ వ. ఇ _త్రేజింగున€ జాపచ్యుతం టి సశరంబుపగిది ఫీషణరభ నా తి కేకంబుగా హీమ వంతుని జాయం జని తీదీయవిపులశిఖరంబులు క్రా బం జిమ్తుచు గ8నిర రకం దరంబులు ఖురాకగంబులం గోరాకు చు థై రవస్వనపూర్షకంబుగా సట్టహానం బుంజేసిన నగ్గిరిరాజు శ్వేశాంబుదాకాకరుండును సౌమ్య హాపుంషును బ్రీతిక రా కృతియు నై నిజశిఖరాగంబునం గూర్షుండి యారక్కసుం జూచి యేను గల మునులకు న్యాశ్రయుండ నరం దసమస్థుండ నన్నుందొడగుటనీకు( గర్జంబు 7 శ్ క డై యాని నాకు గయ్యుం బా సంగునంతేబలంబు గలవాని నొక_నిం బేర్కొను మని వపలికీస ను కపూ రిం టై నవానివచనంబు పని కోధంబున నతం డి టనియె, న 277 చ, అలఘుపరా క్రముండు దివిజాధిపపుత్తుండు నానరుండు దో రృలవిభవాధికుండు రిపుభంజనుం డావానీలి వాలి నా గలం డొకం డమ్మహాబలుని గాన వేగు మతండు దక్క న న్యులకుం దరంబె రాతసకులో శ్రీముని న్నెదిరించి పోరంగక్ . లప 



వః 

PAs 

శే, & 

కీవ్కీ ౦భాకొండము, 9| 

రాషేసనాయక రణమున, దక్షత గల చేని నీకు. దరుచరుకడ కీ 
వీక్షణమునం గీమీ_ంధకు, నటీ ణజవ ప్రతాప మడరంగ జనుమా. 279 
అని హిమవంతుండు పలికిన, విని రథీగేధిపు(డు శోధవివశుండై గ 
క్కు నం గిమ్మీంధకు వాలిని, గన వచ్చెం బన్య కాంత గడలుకొనంగకా 280 
ఇర తజంగున6 గిమ్మ0ధకుం జను దెంచి వ్రాన్ఫట్కా_ల '0బునందు. దోయపూర్ష ఇ 

చై నముహో మేఘంబుకరణి మేను బెంచి ఘోరం బగు మహిషరూసంబుండాల్చీ 
గత్పురదార్టరంబు నాకృమించి పాదఘట్టనంబునం బుడమి వడంక సమిపస్టం 

బు లగువృముంసుల నూరు వేగంబున బడలుపడం చేయుచు ఖుర్ ప్త సవాతులధరేణి 

విదారించుచు మదో ద్దందళుండాలంబులీల విపూణా గ్రృంబులం ్రైశారగోపురం 

బులు ఏజుగం ద్రోయుచు నాదుందుభి దుందుభియల్ల గర్జించుచునట్టహాసంబు 

జేసినం దదీయ? ర రవస్వోనంబు విని యంతంపురగ తుం డగువాలియమిర్ష ణుండై 

తారానహీతుం జె డై నచం ద్రుండుం బోలె దారా పృభ్ళలి కాంతాస సహితుండై 

ఫీ ంబున లేచి యంశఃసురంబు'వెలువడి రయంబునంబజి తెంచి యారక [సుం 

గాంచి న్యక్రాతరపదం బగుమిత వాక్యంబున నిట్లనియె. 20 1 

ఓరి నిశొట వానరకులో త్తముం డంచితశె "ర్యశాలి జం 

భారిన మాన ఏర్యుండు మహాబలవంతుందు వాలి తత్పుర 
ద్వారము నడ్తగించి భయద క్రియ ఘోవ మొనశ్చె బేల నీ 
కీరస జీవితాశ్ గల చేని తొలంగి యశేచ్చ నేగుమో బరి 

; నానిని చానప్రుండు నయనంబుల నెజ్బందనంబు దోంపంగా 

చె వతీరాజనందనునిం దప్పక చూచి వనాటశేఖరా 

నీనొకపోటుబంటుకరణిలా గటిత ల్వినం శ్రీలె బేల నా 

లావును నీదులావును జలంబునం బోరినం దెల్ల నుయ్యెడి౯-. పదివి 

వారివర నిన్నెప్పు డాజిం ద్రుంపంగం గబ్లునో యని తమకించు చున్నవాండ 

నై నను న నుదమోహితాళ్లుండ వై నె యున్నకతమునం దునుము యు క్షంబు గాదు 

మత్తుని సుప్పుః ౬, యత్తు నాయుధపీా*ను నాజి జంపిన భ్రూణవాత్య యండ్రు 

గాన వీనిశ నటులై నం దాల్లి వహించి యుండెద రణధద్శ మూది నీవు 

వ్ర యతో. గూడ నుననసరీ క్రీ ,డ సలిపి, రిక్ష మగస్థుల కానని సుస్ఫాదులకునుబ 

చొర్థము లొసంగ సుతు ఏటి ₹ధ్ధిపుం జేసీ వేగునంతకుః బోరికి వెడలి రమ. 

ధుథు. వాలి దుందుఖికాయము మతిం గాక మమునంబడునట్టు పాడాంగుస్థ్రముచేం జిముట. దుషాం- 

న్. 

లో 

అని పరిహానంబుగాం బలికిన నారక్క సునినచనంబు లకుం నలి తొారాప ప్రభృతి 

కాంతలం బరిక్యజించి నన్ను వుత్తుండ వని ప్రవాసించితివి గదా నీకు 

రణంబున ఛై రక్భంబు గలబేని యొక్కింత సేవు దలశక నిలిచి మదీయపాణి 

వ్రహోరంబు గొను మీోమడంబు యుద్దోపకృమంబునం దుత్సావావర్థ 

నౌర్భంబు గావించిన వీరపాణంబున నొ నయదిగా సెజుంగు మని పలికి సంరంభ 
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విజృంభితుం డై జంభాంతకసుతుండు వితృద శృం బై నకాంచనమాొల యంస 
భాగంబున నిడికొని భీషణరభసాతిశయంబుగాం. గవిసి వానివిసాణంబులు 
కరంబుల నొడిసీ సట్టి వెనుగకుం బడ. దోచి కరతలంబున. నదీ యమ_స్పకరిబుః 

జటిచి భూనభోంతరంబు నిండ సీంహనాదంబు: జేసీన వా(డు బెండుసెడక 
గండుమిగిలి భండ నంబునకుం దలపడిన నయి్య్టిరువురకు వా సవవృత్రులకుంబో లె 

ఘోరం బగుసంగ్రామం బయ్యొ నప్పుడు తరుపాపూణ ప్రహారంబులజానుకూర్చర 
ముష్నీఘాతీంబులం బరస్పరజయకాంతులం బోగుచుంకం. గొండొకసేపునకు 
రాక్షసుని స_శ్త కంబు నఠించెం బురందరనం వనునిబలోళాాహంబు లంతకంత 

కినువుడించుచు వచ్చె నిట్లు ద్వి గుణకృతవి క్రముండై. వ్యా పోర ఏీర్య థె ర్యపరా క్ర 

నుంబులం బరిశ్నీణుం డై నయారయిసతినిం శ్రిందంబకం ద్రోచి తాను మోయ 
కాలం గేల మర్టించి ముఖనాసావినరంబుల రక్ష్రభారలుసృ్కవింహం బంచత్వోంబు 

నొందించి వానిక శేబరంబు యోజన ప్రమాణంబు డవ్రషీలం బడునట్లుగా విసరి 

వై చిన నది నుతం గా శృమ సమిసంబునం బడుటయు నందు నియతాహోారుందై 

తపంబు సేయుచున్న మతంగమునీంద్రుండు తద్వదన చ్వాన విని స్పృతశోణితచిం 
దువులు వాయువశంబునం దనమిోందం బడినం నోఫించి. ప్రగ్ 

ఆ. ఎచట నుండి వచ్చె నీర క్షబిందువు, లెవ్వం డింత కార్యమెంజిగి చేసె 
నట్టివాని దుష్టుండని బాలిశుం డని, ధర్శహీనుః డనియుం దలంఏ రాజె. 286 

శే, అని విచారించి రయమున నడవి దిక్కు. 
లన్నీ పరికించి తనయా శ్ర మాంతలికమున 
గొండపగిడి గతాసుః డై కూలి యున్న 

మహిపషటూాపాసురునిం జూచి మానివరుండు. 287 
ర్, తనవిజానంబున నది, యనిమిప.సతిసుతునికృత్య మని మెటజీంగి మనం 

బునం గనలి శాంతినిధి య,య్యును వానికి శాప మొసంగ నుద్యు క్తుండై . 288 

రియ మఠేంగనుహాముని వాలిని శవీంచుటం త్రుధుం- 

. ఏదురాత్తునిచేత నీ యా శ్రమము జె త్యఘనకళేబరముచేం గప్పం బడియె 
చేమందబుదిచే నీవనంబునం గలనగులు భగ్నంబులై వితీగి కూలె 
నేమదోన్నత్తుచే నామేను మహిషవదనవినిస్పృతర కృధారం దడీసె 
నేపాపచితుచే నీపావనం బైనవిపినంబు నేం డపవిత్రమయె 

తే నట్టిదుర్చుద్ధి వాలి నేం డాదిగాంగ, నిమ్మహాననమున కీమహీ ధ్ర మునకు 
నెన్నం దేనియు సచివసంపన్నుం డగుచు, వచ్చె నేనియు నప్పుడే చచ్చుంగాక. 

కే. మటీయు నిమ్మహనీయా శృమంబునందు 
నెపుడు ఏవారింత్రు, వాలి సువృూదులునెంద 
అంద జొొండొకదెక్కు.న కరుగ వలయు. 
జచ్చునట్లుగ శపియింతుం జనకయున్న, 

లో 

290 
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ఆ. నసుధ చెప్పం డేని వాలితొం గఎహించి, చేరి యిచట నునికి జేసె నేని 
యశని కెన్నటికిని నాదురదాంధుని, వలనిసాధీసంబు గలుగ కుండు. 291 

నుణీ యు బుగ్త క నిక కేవంబుగా నా'చేశ సురసీ తం ౫ చె నయీతపోవనంబునందు. 

బశ్రాంకురంబులు విడళించునూ ఫబమూలంబుటు నశింపల జేయుచు నివసించి 

యపక్న వాలిసచివు లెన్యణు గల రట్టినా రంద ఆీదినసంబునం దక్క_ నెల్లి ముదీయ 

దృష్టైపథంబునం బడి కోని తశ ణంబ సాహాణత్పంబు నొంది బహుసహా స 

నస ౦బులు జడు లె యుందురు గాక, క! 

క, అని శపీయించిన విని య, నీనమునం( గలస్టవగు లెల్ల వారనిళీతి 
౧౧ 

నీనము విడిచి ఫణి తెంచిన గని వారల కనియె వాలి కడుశంకితు౭డై , 298 

క, కేదువడి నుతీంగవిపినము, గడచి భయభ్ధాంతు లగుచుం గపు లంగజు నా 

న. 

కక కీటికి వచ్చితి ర, క్కడ మూ కందజుకు స్వ స్పిగబచే యనినన్. 294 (1 గ్రా 

మనమున గుందుచు నా రా, యముని యిచ్చినశాప మెల్ల మునుకొని సం త్రం 

దననంద కుతో జెప్పిన, విని యాతేండు చాల ఫీతివివ్వాలనుకియొ. 295 

=ంరారై సు శే గ్రవుండు రాము కీ ఉందు స్ట కా, చుంయమిను సపసాలంబులును జూపు ట్కు ర్థైర్టుం- 

ఫీషఘ్టంబున నమ్మునిపాలికం బోయి తీదీయచరణంబులకుం ద్రణతుండై యంజలి 

కీభం చి ప్ర సానంఖు చేండిన నన్మువార్షి k శ్రమం జాదరింసక నిజా, 3 మం౦బుం ఇ దైవే 

నించుటమునతండు స్తా పభయంబుననాడుంగో లె వీబుశ్యమూ కంబు ప్ర, వేశంప 

నోడియుండు నక్కారణం జౌణీంగి యున్ననాండ నగుటం జేసి యేను విపా 

డంబు దక్కి మం త్రిసహితుండ నై ధ్రైర్యంబున నిన్నగంబునం జరియించు 

చున్న వా(డవీర్యో ట్సేకంబున వాలి చేతనిర స్తం బై నయాదుందు భియస్థినిచయం 

బిజి పత్పవోసమం ఖై పడి యున్నది విలోకీంపు మదియునుం గాక కాఖావృత 

తష్టంబున దుశేయలక్యుంబు లై Gl యతిస్థూలంబు లై మ్రోల జూపట్టుచున్నస_ఫ్ర 

సాలంబు లవే విలోకింపు మాసంక్ర పడన నందనుం డిందొక్కసాలంబు లత్య్టం 

జుం దేసి భుజూబటంబున ని నిర్షణేశరస ప్రంబుం గావించుటకు సమళ్గుండై యుండు. 

శ్నీతిపతి యతులితముగం గవి, సతిప్క్ర మ మెల్ల ( జేటపడ నీకుఏ జె 

ప్పితి నతని సమరమున 'నే,గతిం జం పెదొ నీవు శంక గదిరెడి నాకున్. 297 

అనిన అత్మ్మణుండు ప్రహసించుచు సుగ్రీవు నవలోకించి యొట్టికర్య్మంబున రా 

ముండు చలిని వధింపం లం డని నమ్మెద వని యడిగిన నాసుీ సవం డాసౌమి 

శ్రీం జూచి మహాత్తా తొల్లి వాలియీస _స్టసౌలంబులందు నొక్
క. దాన్ని ఛేదించి 

దానియందు ఖానికం ఛౌ ఛీ నశరోంబును చెతికి యయాసంధియందు. గ్రమ్మజి, వే 

జొక్క శరంబును గీలించి = జానిం బెజికి యోావిధంలున నొండొకదాని విడారిం 

చుచు నిట్లు సిక్కుమార్హి రీ సాలంబుల నన్నింటిని ఛిద్ర ద ౦బుల6 గాపించెం గావున, 



94 నోవీనాథ రామాయణము 

*క్స వెస విభుం డీతరువులలో, నసమున నొకతగువు నోక్క_యంటకమున నీ 
రసం గూలల చేసిన ను, గ్రసమరమున వాలి జంపలొలం నని శలంయున్. 299 

వః అదియునుం గార్, 300 

4 జ న ఆం. ఆ! శ క, మసలక దుందుభిగా త్రము, ద్వొాశతధనుర్షాత దూర చేళశమునం బి 

న్వెస రాముండు పదమున నిం, పెసంగ౯ వడి మీటి నేని యెన నన్నం దగున్, 

వ. అని సలికి యమా రాండనందనుం డఊొక్కముహూ ర్హంబు మానంబుం బూని 

యుండి వెండియు రకాంతలోచనుం డగురామచంచ్రు వవలోకించి యిబ్టనియె. 

యిరు సుగ్రీవుడు శ్రీరామపర్శా క మవిగ యమ సంకోయిందుకిు. చుయైం 

సీ భూరఘాతియు మహాళూరుండు ప్రఖ్యాతబలపొదడముండు నోర్చలధనుండు 
రణములయం దపరాజితుం డపృధృష్యుం ఉమర్థి ణు య దో యుస్టండు సుం ద్ర 
తనయుండు నిర్ణరదైత్యుల కై న దుహ్కరము లౌనానిదుమవ్క.ర్మములను 
జింతించి సాధ్వసచిత్తుండ నై వహానునుంతు. డాదిగం గట్లుమం త్రినరుల 

మ, గూడి పణి తెంచి యోగిరికూట మెక్కి, రేయి పవలును నిద్దుర లేక యిటనె 
యొండుచోటికి. గదలకోయున్నవా(డ, వాని సాధించునంతన త్త ఏంబు లేక, 

వ. మహాోశ్తా యింతకాలంబునకు శ్లాఘుష్టండవు మిత్తవశ్చలుండవు మహాధ నుర 
రుండ వై ననిన్ను హీ మనంతునిం బో ఐ నొశ్రయించితి నెనను బలశాలి యగు 
వాలీపరా క్రమప్ర కారంబు చిరకాలంబున నుండి మెటింగి యున్న వాయ 
గావున భవదీయవి క్రమం బెటుంగనికతీంబున నతనికి నీకును బలాబబ'తారణ 
న్యుం బెట్లాకో యని యతేనితోడి చివ్వకుం జొరుటకు సంశయించుచున్న వాండ 
నీ వతేనికన్న దుర్చలు౧డ వనుటగాని నీకు భయంబుం బుట్టించుటకాని నాయఖి 
ప్రాయంబు గాదు భవదీయవాకర్ణింబును బుద్దియు నచం చబత్తుంబును నాకారం 
బును భస్మ చృన్నుం డగు వై శ్వ్వానరునియట్ల యనావిమృృృతం యున్నభవ దీయ తేజంబు సూచింపం జేయుచున్నవి భృాత్యుండ నైననన్నుం గరుణించి 
మహిహెసురక శేబరో తే పణా ద్య భిజ్ఞానంబుల నామనంబునం బాదుకొనియున్న సంశయంబు బాపవే యని ప్రార్థించిన నతనివాక్యంబులకు సంఠసిల్లి ముఖార 
విందంబునకు మందపహాసంబు చెలువొనం ౫ గాసల్యానందనుం డరవిందబాం ధవనందనున కిట్టనియె, 

804 
చ. జలర్జేహమి త్రపు శ్ర మదిసంశయ మూరగొని నాకు వాలికిం 

గలబల కా రతమ్య మెటు (౫ నది గోరితి వ తలంపు ని 
శృలధృతి నిచ్చు నీ వవినచందమునకా నుహిషా॥ మాకెదం 
గలయంగ జూడు నా దగు నఖండసరా క్రమవి క్ర మోద్ధతిన్, 805 

న అని వి కృముంబు ప్రక టంబుగా నిరూవించ్చి, 
806 



కీష్కీ ౦ ధాశాండ ము. కిర్ 

శి రొమిండు దుందుఖికాయమును చా దెంగుష్టము చేత దళయోజనదూనంబునకు6 జిముట. 

శా.మోాదం బావహిలంగ రాఘవుండు సొంపుం బెంపు దీపింప న న 

యాస్టీది తౌర్టీత్త్మీజు డద్నోతంబు మది నిం డార న్విలోకింపంగాం 

చాదాంగుషస్టముచేత మీటు విలస తాలేయశె లాభ మాం 

సాదాస్థ్రీప్రచయంబు యోాజనదశ ప్రాంళకేంబునం గూల6గ కొం 8071 

క, ఆయనఘుః డిట్లు దుందుభి, కాయము మాటుటయు జూచి కపిపతి వుదిలో. 

చాయనిసంశయమున భ,ద్రాయతమృదుస్తూ_ క్రి విభున కనియె న్మరలక. 808 

కము న్నిది మాంసాగ్ద్రం బె, యున్నది నేం డెండ కెంతయును శుష్కంబె 

యున్నది వాసవి యబసియులం దన్నెను బి ట్టలయ క్ తన్నితి వధిపా. 809 

న, అ ట్లగుటం జేసి. 
310 

క. అతం జెక్కుడొ నీ విక్కుడొ, చతురత మియిరువురందు సత్ర్రాంతరమః 

న్మలి నిశ్చయించుటకు రసు, పతి నాకు నళక మయ్యె. బరికింపంగక . 311 

వ. కావున. 
312 

ఉ. ఓజ దలిర్ప నీ వొకమహో గృశరంబున చేడు సాలస్ఫృ 

ధీష్టీజము నొక్క.కు నప్టనుముతిం బడ గూల్చిననీకు వాలికి 

న్రాజిలుస త్ల ఏసంసశతీరంబు చెజీంగి భయంబు దక్కి యో 

రాజవరేణ్భ నమ్మెవం దిరంబుగ న ట్లానరింపంగాయ డగు౯. ఏ 18 

శ్రేవా స్తివా స్తంబుకరణి నొప్పాసనట్టి, యిమ్మహాకార్తుకంబు సజ్య మొనర్చి 

కడగి యాకర్ణ ఫూర్మ్మ ంబుగొం౫ం దిగిచి, విపులసాయక మొక్కటివిడువు మధి. 

వ, అశ్సైన నమహనీయశరంబు నిస్సంశయంబుగా సాలంబు భంజించు నాకు సంది 

sn 

యంబు వాపుట కదియె చాలు నవ్వధం చాచరింపుము. 815 

ర్ మృుగములలో. చస పున్నుగం ఇజీవోవంతులం దినుండు గిరులలో? 

దగ హీమవంతుందు నకులం, దగణికేగుణ నీవ ఘకుడ వై లివి కడిమిక్ 816 

ధులు రాముడు స్తసాంంబుల నొకబొణంబున ఖండీంచుట రథం 

వ. అని పలికిన సు గీ వ్రనిపలుకుల కలరి రఘుపుంగవుండు ప్ర తేస్టియార్థంబు నువ 

నీయశ రాసనంబు నీలం గల నందుకాని. 
817 

చ. ఒకనిశితో గ కాండమున నుద్ధతీ చిక్కిడి నారిమ్రోోలత్ ది 

క్ప9కరము నిండ సొాలము( దగక్ గుజిగా. నొని వే నిగుడు. గొం 

చక యది సొలన స్పకము శల నుగల్చి ధరిత్రి వొచ్చి వొ 

రక యొగయింతలో మరల రామునితూణము జా చ్చే లీలతో౯. 818 

వ, అప్పు డబాప్రనరపుంగవుండు 
నిర్భిన్న౦ బై నసాలస_ప్తకంబువిల

ోకించిరామునిోర 

“వేగంబునకు మనంబున విస ్మయంబు నాొందుచు బ్రలంభీకృత భూవణుకి క్రై
 

తదియచరణంబులు తనకిరీటంబుసోంకం బ్రణమిల్లీ కన్నులనానంద బౌ వృంకోహో 



86 

స్తీ 

గోవీనాథ రామాయణము 

గృమ్ము దేజ మొగంబునం ెలివి దొరకొన నిటబతటఘటి తా ంజలిఫాటుం డై 

మందమధుర వ" కంబున నిట్లనియె. 319 
వీనుహానుహూుునివే నీసాలస ప్టకం బొక్ బాణమునం 'దెగి యుర్వం గూల 

నట్టినీ వధిప సర్వా, న్ర్రకోనిదులలో నధికుండ వుగువికృ మాన్వితుండ వు 
నీవ్ర లోపించిన నిర్ణరులై నను బొలియుదు రొకవాలి పొలియు కెంత 
యమ రెంద్రతుల్యుండ నగునిన్ను సఖునిగాం బడసి యిప్పుడు గతవ్యధుడ వై తి 

ర 9 చి ౧ వ. వ్ శ ల 

తే నింకం దడ వేల కరుణార్ద?దృష్టిమూమ, కాంజలి బ్రతి గృహీంచిన ముం'చితీము 

వ, 

th 

OK 

[ఈ . కట్టు తార్కొని యవ కృసరా క్రమంబునం బోరుచుండ, 

భాతృరూపకరిపుని నిఖ్యాతబలుని, వాలిని వధించి యువకారశీలి వగుమ. 820 
అని యిమ్బ్విధంబున న భ్యార్థించినలబ్ర యదర్శనుం డగుస్తుగీ వుని బరమానందం 

బునం బరిప్వుజిం చి మహో ప్రాజ్ఞుం డగురాముండు అత్షణునియనుమతి వడ సిఫుధ 

వాక్యంబున నిట్లనియ. 341 

దురు రాముననుమతిని సుగీివుండు వాలితో వోరం బోవుట. ఛం 

. బంధురవి క్రమస్ఫురణ భానుజ మున్ను? నీవు వేగ క 
మృంధకు. బోయి వాలిని బ్రనీద్ధ భుజాబల శాలి ప్ర్యగ 

ర్వాంధునిం బోరికిం బిలువు నువ్వల మేమును నీవీజబుందని 
రృంధరవృ క్రి వచ్చెద మనూనుషసాపవహాస శేఖ తోంంగలి, 822 

. హరీపతి కిటు రఘుపఫతీ వెరు వెజింగించి కడంగి వాన "రేశరవాననా 
భిరతిం జని తా నొకచో, గురుతరువులు మాటు చేసికొని యుండె రహీ. 

. సుగీవుం డంత రాము న, నుగ్గహ నుడి నచ్చి గతమనోవ్యాకులుండై 
రి ఈ హె! లో pte: క శ విగ్భహరతిం గిమ్మి౦ధకు, న్న్యా్యాహమునం జనియె శీభ్రుయాస ప్రాకి. 324 

ఈగతిం గిమ్మింధాపురి కేగి గగన మగలున ట్రహీనఛ్వానో 
దో్టోగంబు సలిపి ఘునబా, హాగర్వ మెబర్చ వాలి నాజికిం బిలిశాళా. 82 చః 

. అరవ నూలకీంచి హృదయంబున( నోపము చెంగలింపం బా 
ఊర క p జా జీ ఇ కారిసుతుఠ సు లీ న్రుమున స సతెటంబున నుండ నచ్చుశం 

భోరుహమిత్రు, చందమున బూని జవంబున వచి ఏఏ తాంశె వి 
స్ఫారకఠళోరబాహుబల సాహసవి కృవుదుర్ని వారం జ. 326 

. ఈశరీతిం దలసడుటయు, ఘోూాత్రో త్రము చై నవాలి సు గీ వ్రలకుళా 
ఘోరముగం జెళ్లె వింటం, బోరు బుధాంగారకులకు బోలె దుము౭ ము. 327 

* వీడుగులకు సాటి రాందగు, వపిడికిటిపోటుణలను ఘోర భిదురముళం కు లం 
న్నెడిదము లగుతలహతుఐను, వడిం బోరిడి మింట నృత్ర వాసవ క్రియ, 

వ eA das Tram Ey లు ey me చమురు రము గు నాలీసుగ్కవులల్ రతీమ్యం చేటుంగకె వింర్కందుట దుం 

929 



కిష్యీి౦ంభా కాండ ము. ప్రశ 

ఉ. అప్పుడు రాఘవుండు. వడి నార్చి పెనంగెడువారి నిద్దజం 

దప్పక చూచి రూసపవదనం౧బులు మాటలు నొక్కరీతిగా 

నొప్పుచు నుండ నందు బురుహూతేజు నేర్చటుసంగ లేక తా 

"జెప్పుర మైనసాయకము ధీరత నేయక యుండ శంక చేల, 880 

ఉ. అంత దినేంద్రనూతి స్తవగాధిపు చేం గడు నొచ్చి డస్సి మే 

నంతయు ర క్షభారం దడియ నృఘుపీరునిం గొన కార్తుండై 

చింతిలి బుశ్థమూకగిరిచేకువ నున్నవనంబులోని క 

త్యంతరయంబునం బజవె నంగము లాతురత న్వడంకల౯ా. 398 1 

క, పజిచిన నుగీవువిం గని, సురపతిసుతు. డవ్వనంబు సొరరామికి శ్రే 

బ్లజిచుచు బ్రతికితి పోబో, హరితనయా యనుచు. బలికి యరిగిం బురికి౯. 882 

ము, దబిననాథుం డగురాముః డంత హానును తెసమిత్రులం బాడీ చ 

య్యిన సూర్యాత్మజు. డున్నకానకు రయం వారంగ వివ్చేసినం 

గని యాతేం శొకయింతే లజ్ఞయును శోకంబు న్విపొదంబు మో 

మున గన్పట్టంగ దీనవృ త్తి బలికె న్ఫూమి న్విలోకించుచు౯. 338 

క, విక్షృమము? జూపి వాలి న, వక్రగతిం బిలువు మనుచు వాకొని తుది నీ 

వి క్రియ జేయుట తగ వే, చ్రైశ్వర హాని గాదె సత్యంబునకు౯. 384 

క, ఏ నిపుడు వానిం దునుమంగ, రా నని నాతొడం గడుందిరంబుగ నపుడె 

మానుగ నెటింగించిన సృట్టూని కడంగుటకుం బోకోయుండనె యేను౯ా. తి8ి5్ 

క నా విని రభఘునాథుండు సు, గృీవుని ఏవ్నీంచి పలిశెం గీళా ధీశా 

నీవిటు నిష్టుర మాడం, గా నలవదు వినుము దానికారణ మెల్లకా. 836 

చుడు రాముండు వాలిచే నొచ్చిన సుగీగివుని ననునయించుట. శ్టురుంా 

వ. నీవును బురండగనండనుండును సనూనవికృమంబునం ఎన్ని పోరునెడ నలంకొర వే 

హభాపా ప్రమాణా తిన్వర ప్రే తణంబు లిరువురకు సరియె యున్నకతంబున రూప 

సాద్భశేర్టింబునణన మోహితుండ నై యందు వాలి 'నేర్పరింపం జాలక యధిజ్య 

ధన్వుండ నయ్యును జీవితాంతకరంబును ఘోరంబునుళస్రునిబర్హ్మణంబును మహా 

వేగంబు నగుశరంబు.బ్ర యోగీం చుటకు నుద్యు కుండ నయుషును బ్రాణమిత్రుండ 

వై ననిన్నుం దాకనో యనుభయంబున శరంబు విడువ నెలి దీనం దప్పు గాం 

గొనకుము నువఇానలాఘవంబులవణన వీరుండ వైననీవు మద్చాణంబుచే విప 

న్నుండ వగు బేని వుద్చాల్యంబును వమౌఢథ్య్యంబును జగంబులందుం గధితంబు 

గాదె దత్రాభయవధ పాకీకంబునకు నిష్కృతి లేదు వినుము. 387 

ఉ. ఇం తేన చేల నన్ను( బ్రనశేశ్వర నాదగుబుడ్డ పకశలం 

బింతియె కాని వేఖొకటి యే విను లత్మణుం జోను నీతయుం 

బంతముతో భవత్కృషపకు: బాత్రుల మైతిమి గాదె నీకు మా 

కీంతయు భేదముం గలుగునే సచివత్వము రి త్తవోవునే, 5 



ర్ం గోవీనాథ రామాయణము 

థ్దుదు రొముండు గుర్తునకుంగా సునీ వునిమెడను గజపుప్స్పీ యనులరను ఇరింహజకేయుట. వుషు 

వ కడచనిన కార్టుంబునకు వగవం బని లేదు వినుము. 889 
ఉ, కృమ్మజ ధైర్య మూంది కవిరాజ భన ద్రిపుమిాంది కవు శ్రీ 

ఘ్రమ్థున నేగు మేను వెనుకం బటుకార్తుక బాణపాణినై 

సన్నుతి నేగు బెంచి బలుచందముల న్వడీ, బోరుచుండ నొ 

కమునం గూల నేసెన నుహాబలశౌలిని వాలి నుర్చగకా. 840 

ఉ. నీవును వాలియుం దొడరి నేప్పునం బోరుచు నుండ పీండు సు 
గ్రీవుం డటంచు నిన్ను బరికించుట కే నొకగు ర్థొానర్చైద౯ 
ధీరత దాని గైకొని మదికా భయ మందక వైరిమింది కి 
చ్చావిధిC బొమ్మ నానలని సంళయముం దొలగీంచి గృక్మునన్. ఏ4 1 

వ అని స్నుగ్మీవు నొడంబటీచి రాముండు సౌమిత్రి నవలోకీంచి. 342 
చ, సలలితభంగి నీశిఖరిసా నువ్రుల న్ఫుభలత ణా కృతిం 

బొలిచినయా ప్ర ఫుల్ల గజపువ్బీని వే కొని తెచ్చి చాల మే 
_లలకొన నీకవీంద్రునిగళంబున నిల్చు మటంచుం బల్క_ నే 
ర్పలరంగ నాదినాధిపకులాభి రణం బటు సంభఘటించినళ. 348 

వ, ఇట్లు లత్ష్మణద త్రకుసుమాకులగజపువ్పినామకల'తాశోభిశకంం జి. 844 
క, తేపనసుతుం డాలత చే నపు డద్భుతభంగి నొప్పు సంబరపీథి 
నిషిపులోడు మాం చేతను, విపరీతుం జైనసూమ్యువిధమున నంతళా. 345 

ధుశ్టు సు గీ వుఃడు రామలత్మీణసహాచు: డై కిమీ. కుం బోవ్రట. శశుం- 
వ. మజియు నాను గీ వుండు బలాకాౌమా ల జేక్రం బొల్పుసనం ధాస్ట్రభ్రంబు చందం 

బున నిజ బేవా ప్ర ఫభాపటలవిరాజ మూనుండై రామునియ మమతంబున వాలివాలి 
తం బె నకీష్మింధా పురంబునకుం జనియె 'రాముండుకొంచనభూవీ,.తం ఇ నదివ్యు 

జ్ చాపంబు సజ్యుంబు: జేసి సూర్యసం కాశం బె నళరంబును బరగ హించి బుళ్ణ 
మూకంబు నిర్లమించి యతనివిబుం పం జనియ నప్పు డారామునియ గ భాగం 
బున సంవాత గీవుం డగుసు గీ వుండును శుభ లకుణుం ఉగులమణుండునుం 
జనుచుండిరి బుద్దికుంతుం డగవానుముంతుండును బర్యాక్స మళీలుం కగునీలుం 
డును బళ సబలుం డగునలుండును గీ ర్రివిజత తానం డగుతొకుండును బృష్థు 
భాగంబునం జను చుండి రి -కైజింగునం గూడుకోని, 844 

సీ. ఫలభారసన్నతోజ్ఞ గీంముహీరువాపుంజంంజితకునుమి కొ రామును సను 
సానునిర్హరగండ శై లదరీయుకీ బహుధాతుశోభిశవరర్టిత ములు 
భీతల సలిలవీ చీమాలీకావృత సె కతభూపి.త సానువులును 
వంజులకారండవమురాళ సార సహోకసంనువ తటాక ముకును 

అధ ' a గి శే, సలలితసుగంధికై రవోత్చిఎసర్ జ, వండి మండితేరన్యా శాసారములును 
మట్ యు దక్కి న వన్యసమా జములును,వరుస నందంద చూచుచు నరిగి రపుడు. 



కివీ ౦ఛాకాండ ము, 9 

శ, వెస మృదుఘాసాంకురములు, మెసవుచు నిర్భయత స్థలులమెలంగెడుహారిణా 
డినముదయంబులం జూచుచు, నసమాన ప్రాఢి నంద అరిగిరి వగుస౯ా, $8498 

ఉ తుంగళటాగము ల్విలుగంద్రోయుచు ధాకువ రాగనసి కస 

శ్వాంగము 1 లె మదోశక్క టమూభివాత ద్రుమునుండలంబు "అ 

జంగమపర్వతీంణులకు ని యిడం దగుకేక్ల దంతమా = 

తంగములం గనుంగొనుచు( దద్దయు వేడుక నేగి రత్తటి౯, 349 

న.మజీయు నితీరంబుంగువనచరంబులనునా నావిధవిహంగమంబులనువిలోకించు చు 

సు గ్రీవవశన త్వత్ పోవ్రచుంక నం దొక్కయొశ ద్రుమషండరూపం బగువనంబు 
నవహోకించి భాముండు సీ వునిం జూచి గగనంమున మేఘుముండలంబుం బో 
తె నీవృకువండంబు పర్భంతేకడలీవృతం జై బె యొప్పుచున్నది దీనితెజం గంత 
యు వినంగోరెళం చెబ్బంబుగా నెణీంగింఫు మనుటయు నతండు పరమొస్హ+ 

దంబున నత్స్రకాగంము వి విను మని యిట్లనియె. 50 

“రురు సీ వుంథు రామునికి న ప్రజనా కృమవృుత్తాంతేము( చెలులు. శురుం- 

. చటుతరోచ్యాన సంపన్నమును స్వాదుమూలఫలోదకంబును విశాల 

మగునా శ్రమం వీది జగతీళ యిచ్చట మును స్వ్త్తజను లనుమునులు సంని 

తన స తు డు రథిశ్శీక్తులె బలగాయు లై తపములు సలీపీ స స్త 

రాశ్రేంబునకు నమిారము నావారించుచు. దతదివ్యనర్ష శతేంబు లుండి 

జే, యరుతనువ్రలతో ( గూడ నింద్ర పురికి జనిరి దీనితెజం గిట్టి దనవరతము 

సుర ఒసురు న నీదిక్కు6 జూడ వెజతు, రమ్మహాత్తులసత్సగ భావమ్మ్థువలన. 

న. ముజేయు వనగోచగింబు ఎగుఖగ మృగంబులును వర్జించియుంగు మున్ను ప్ర వే 

శించినఖగమృగ ంబులు మోహవశంబునం బరిభ్ర మించుచు నేంటికిం గృమ్మణ 

రాంజూలగ్యున్న వదియునుంగాక. 85న 

నే. రాజశేఖర సకలాక్కంబు లైన, భూవణరవంబులును మట్ భూరితూర్య 

గ్శనిస్పువంబుల చెలం గెడు మనోజ, దిష్భగంధంబు వీవెడి భవ్యసరణి. తిల్కి 

క, వారక త్రేతాగ్ను లు సొం, పార వెలింగెడుం బరా కృమాఢ్యకపోతాం 

గాగుణు "సగుధూమం బల రాలెడిం జూచి తే నుహీరుహాగృంబులవై . 854 

శే, సాంద్ర డృధథూనుసంస క్ష కతు స్తకము లగుచు, నిన్నగంబులు పొఘీపారుచున్నవధ్ధిప 

కంటు భునజాలముం చేతంగ ప్పంబడిన, నిరుపమువి శాలవై ) డూరస్టిగిరులక రణి. 855 

వ నుహాత్రా భావిళాత్తు లై నయమ్మహార్చి శ్రేష్టులకు నమస్మరించువారి శెన్నటికి 

నళుభరబు లోదన సరన గావున ఫస్టు ) లక్ష్య ణసహితంబుగా నంజలి ఘటించి 

య త్తపోధనుల నుద్దేశించి నమస్మ_ రింపు నుని పలికిన నారఘువల్ల భుండు భ్ క 

యు  క్షంబుగొ నవిగభం చాచరించె నంత నొస_ప్టజనా శ్రమం బతీ క్షమించి హృ 

దయారవిందంబుల నవుందానందంబు సొందుపశ నిపోశీజోజాల౦బు దిబ్యుఖ౦ 

బులకుః చెలి వొసంగ నరా(స్త్రుళ్య్రుపాణులై భీస్టుంబునం గొండొక దూరం 

2 



40 గోవీనాథ రామాయణము 

బరిగి సులేండ్రవందన బాహుపాలితం బై నకిమ్కింధాపురంబు నవలోకించి శ 
తువధారంబు లతావితానరంజితనికుంజపుంజంబులమాటునం బొంచి యుండి 

క సుగ్రీ ఫ్రండు విపుల గీ వుండై. కశాననంబున నలుచెసలు పరికించి “కేవలం బగు 

కోధం బంగీకరించి పరివారపరివృతుం డై వాయు వేగపురన్సరం బగుమహామే 
లో యా ” 

ఘంబుకొరణి నంబరంబు పగుల గర్జించి బాలార్క సదృళుండును దృ్లసింవా 

గమనుండునై | క్రీయాడతుం డగురఘుహర్యతు ననలోకించి యి ట్లనియె,856 

ను, జయయంత్రాఢ్యయు. గీశవాగురయు భాస్వత్స పర్ణ సాలా భ్యుదా 
రయు టేవేంద్రజబాహుపాలితయు నై రాణించుకిష్కింధకు 
న్నయ మారం జనుదెంచి తీవు ప్రతిన న్సాఫల్య మొందింప వే 
దయతో నాగత మైనకాలము మహోళ్తా నూత్స్నివల్రేంబ లెన్ . 8ర్? 

వుడు రొముండు సుగ్రీవునితో వాలిని యుద్ధమునకుం బిలువు ననుట. శ్రియం 

వ. 'అనిన విని శ్రత్రుసూదనుం డగురాముండు సుగ్బీవు నవలోకించి యిట్లని య. రిగ్9 

సీ ఈగజపుప్పీచే నిటు కృతా భిజ్ఞనచిహ్న్నుండ వె తివి చింతయేల 
పగతునిదెస( బుట్టు పగయు భయంబును రణమున బాణమోయణముచేతం 
చాయం జేసెన నాకు భా/తృ రూ పకుం డై నశత్రుని. జూపుము సంభృ్రాచుమున? 
బలుకులు వేయేలపగతుండు నాద్భ స్టీపథ మున బడి వెండి బ్రుతికీ పోయె 

జే. నేని యన్వల నాకడ శేగుచెంచి, తివిరి దోమీంగా నెంచి నిం దింపు నుపుడు 
స్పసాలంబులును ఘోరనాయకమున,నవనిం గూలుట దీనికి సాశీ గాజె. ౩79 

శే. హరివ లేణ్య నాచేత నే కాంబకమున, విజిగి యాన ప్పసాలము అ్వోన ధరిత్రిం 
బడుట వీశ్నీంచికివి గదాబలవిరోధి,తనయుం డా చందమున నేంయఫరణింగూలు, 

లే. వృతచరనాథ యేను మున్నెన్నం డెన, నెట్టియాపదణం టై ననించుకె న (గు. 
బ్రమసి యైనను బొంకులంబలికియెజు(గ,నివుడు నామాట కస్ఫతత్వ్వ మేల కలు 

క్ర అమరపతి నృష్టిచే స్కృస్యమునుం బె నుత్ప్రతిజ్ఞ ననఘ ఫలోీ 
తీముగాం జసెవ నిశ సం, భ్రవుమునుసంశ యము భ యను మానము కుడి గోలా. 

క. ఏనీనదము విని చెచ్చెర, నానగచరుం డనికి వచ్చునట్టియహీన 
ధ్వానం బొనర్భు మిపు డా, హ్వోనార్థము భయము దక్కి వాసరవర్యా. 368 

ఉ, ఆనినదంబు కర పుటమంటినయంత నె లేచి తే స్పజాం 
బూనదమాలి నాలి వెస బోరికి వచ్చు నతండు మున్ను నీ 
చే నవిధర్షి తుండు జయలీలుండు బాహుబలాధికుండు శే 
జోనిధి సంగర ప్రియుడు ళూరుల డరిందమమాని గావ్రనళా. 864 
తడై సు గ్లీవుండు వాలి నర్చుటకై సింహనాదము జేయుట వధం 

శే, వినుము సంగరదూనులు ఏమతజ నుల, థర్ష ణంబు సహింపరు తకనతనయ నుతి విశేషించి సతులనముక్ష స మందు నున్నచో బీర మెక్కుడై యుండు గాదె 



న 

కిమీ, ౦ధాకాౌండము, 4l 

తడ ము ER షే “తనయుని, 'బెడివంబుగ న నురమునక్తుం పీటువుము నొ ౪ “ర్వం 
బడ చాంకుము దాల్లి టి వడువునం బాజుంగ వలదు వనచరనాభా, 866 
అని బోధించి మునంబుం గట్టి సతీచిన సార, నువు భునివచనంబులు విని హేను 
వీంగరుూం గును నృ వ్రుండుక్రూరంబుగా నాకా ంబు పగుబనింవానాడంబు[జేసిగ 
Aad wo 3 నాని, వము విని కాంలిం దొజింగ గో వులు ఛీతి 

వై సుం బటి సస కర యాయ న న్ు ప్ర న్హ్రోమీంచుచు( బజ వె నృపతి, దోప పరామృష్ట లైెనత్ య్యాలుల క్రియన్ , 
| మృగములు రణమున జాంతేము,గువహాయముల మాడి, నకల తొ వ్రివహిం చె౯ 
ఖగము అటు పరశీ. ణము, లగు గ హములకరణి నప్పు కననిం గూలెన్. 969 

. అనిలచంచబోర్డి యగుసరిచ్చితిభాంగిం బొంగి యాస్త్ట వంగపుంగ వుండు 
నింగి పగల నార్చి నిర యుండ. శక ,సుతునిరాక కెదురు నూచుముండె. 870 

అరయ. నన్ సగ కపసింసా నాదము విని రోషముతో యుద్ధ మునకు వెడలుట, తరుం 

అప్పు ఇంతే పురగతుం డగువాలి సర్వభూత ప్ర వ కంపనం Gl నసు గీ ౧,వునికంఠనా 

నంబు నిని యమర్ష ౦6 తగ్గ అంబ నుదంబు సరిత్యజించి క్ర కోగోధం స బంగీకరించి 

వేగ ౦బు*ం గెంాయ ౮ రంజీ ల సంధాస్ట్రలీపప్ర, భం డయ్యు సప్పుడు రోవపరీ 

తారగుం డగుటనలన నుపర కం. డగుమా ర్రాండునివడువున నిష్ప9భత్యంబు 
సొంపపదంపడి శ్రోధభంబు మసెంపున దీపాగ్నియుంబో లె "దేజ రిల్లు చు దంస్లాకరా 
ల ౦కే నయము శ్పత్రీశపద్దంబును సమృ గణాళ ౦బు నగు ప్రాదంబుచం నంబునం జూ 

స కట్టును శయ న్రనంబున నుండి లేచి యంతీళపురంబు వెలువడి చరణఘట్టనం 
బునం బు మి యదు న ను, రబునం బట తెంచుచున్న నతనిం గాంగిలించుపొని 

భయంబున మునంబుదిలగొసోనే స్నేహదర్శితసౌనునస్యయగు తార పి హీతోదర్క_ం 

జగు వాక్య్టంబున నిట్లనియె, 87]! 

చే ఉవయ వేళం దబ్బంబున నుండి లేచి, పురువుం డనుభూత మొనట్టిపుషృమాల 
నట్లు నీవ్రు నదీవేగ ముట్ట యరుగు, చెంచునీకోపముం బరిత్వజింపు మధిప. 872 

కే అనఘ చరిత పొ తళకాలముందో నీవు పో రొనర్పంగా వచ్చును దారుణముగ 

క్త 

ఓ, 

a, 

వినుత వివయబలాబల వివయశంక్, నీమనంబున వల దింత నిక్కువంబు. 878 

సమయము జూచినపగతుని, సమయోచిత మైనకంఠ శబ్దము విని సం 

భాచుము జనియించుచున్నథి, సమరంబున కీ పుడు వోవం జనదు మువహోత్తా, 874 

వికృచుమున కీపుడు వేళ గాదు వృదీళ, సంగరమునం గీడు సంభవించు 
వప దనుచు చేల వాలతింపె దనిన న, _క్రైఆయు విన్నవింతుం డెలియ వినుము, 

ద్రంతకు మున్ను వచ్చి వృాదయేశ్వర పోరికి నిన్ను బిల్చి తాం 
గొంత రణం బొనర్శ్భి తుది ఘోరతరం బగునీబలంబుచే 

జంతయు నొచ్చి పటి దిన 'సీశ్వుర నందను డట్టివాండు "నేం 

డింతకు నెత్తి వచ్చుటకు 'శీమయకో యని కంక తోయెడిన్, $176 

86 
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చ. 

గోవీ నాథ రామాయణము 

రుడు తౌర వాలికి హీతోవదేశము6 జేయుట. శరం 

రవిజుని 'బెట్టిదంబును తరంబును యత్నము కంఠనాదము 
న్వివధవిధంబుల న్మనము విన్నవి కన్నవి గావె తొల్లి నేం 
డవి సవిశేష భంగ విజయస్సురణంబు నెజుంగం వేయు చు. 

న్నవి యది యేమి హేతువొ మనంబున జూచి కడంగు టొప్పగున్. 877 
. పలుమటు నీబలంబును బ్రభౌవ మెటీంగియు నింతగన్న ము 
నృల మజీ యోడి పాటియును భానుజుం డీగతి వెండి నచ్చుట 

అల(పరగ శౌర్యవిర్ణబబ దర్పపరా కవుతాలి యెనండో 
© లో 
కలసి సహాయు(డై యనికిం గా వెకలించినభంగి తోంచెడిన్. 378 
పృకృతివిసీతుండు నిపుణుడు, సకలజ్జుండు చేశకాలనం వేది యతం 
డొకవీరుసహాయతం బడ,యక వచ్చునె సత్త్వ మధిక మయ్యె నె నేండున్.819 

. వినుము కవీంద యా ప్పు లగువేగులవా రొకనాండు వెప్పంగా 
విని మనయంగడోగ౧డు మది విస్మయ మందుచు సత్వరంబుగ 
న్వోనమున నుండి వచ్చి యొకవా ర్తయు నాకు సవి స్తరంబుగా 
మునుకొని చెప్పె డాని విధము న్విహిశంబుగ విన్నవిం చెదన్. 350 
వసుఛేశు లిమ్యోకువంశసంభ వు లయోధ్య్షాధిపసుతులు మహోను ఛా 5 
లాజి దుర్ణయులు దివ్యా, స్త్ర వేదులు రామలవ్షీణు లనువారు లలి రవిసుత 
హీత్ర మొసర్పగయబూనిబుశర్థిమాక మునకునరుబెంచియున్న నారందురా ముం 
డనిలోన నాహాయ్యు మొనరింప నున్న వా (క.టయతం దురువిక్ర మాన్వితుండు 
-రణపటిష్టు డాపన్నసంరతుకుండు,కీ ర్రినిధి సాధుసం శ్రయుం డా ర్రివారుండు 
జ్ఞా నవిజ్ఞానఘనుం డరిషీయకరుండు, దిన్య'తేజోధ నుండు సుధీవగుండు. 891! 

- వితృవాక్యపాలకుం డు,ద్దత వె రివినాశకరుండు ధాతువ్రులకుం బ 
ర్వతముకరణి సుగుణంబుల, కతులిత నతి నమ్మహాతుం డాకర మధిపా. sae) 

 అట్టిరఘుపళితోడ మహాక్షుతోడ, రాజవరుతోడ సమరకర్క_శునితోడ 
నప్ర మేయునితోడం గీశాధినాథ, పగగొనుట నీకు తలపోయం బాడి గాదు. $98 

. తీరుచరవర నీశె పరమః ఛే నీ య్యది, సరమహీతం బట్టి దానీ భర్తృ స్నహా 
భీరలీం జెప్పెద నీన, క్లెజంగు వినీ ఘటింపు మధికదీయు క్రిమొయిన్.. 964 

- పగం దొలంగంగం బెట్టి మదిం బట్టుగం దాలిమి గీలుకొల్సి యీ 
పగిది రణస్పృవాం జనక భానుసుతు౯ా యువరాజ్యమందు. బొం 
దుగ నభిషి కుం జేసి రణదుర్ణయుం డై నరఘు స్త వీరుతో 
దగ సచివత్వముకా నెజపీ తత్పరత న్సుఖయించు టొప్పుగున్. 885 
ఎక్కడ నున్న నేమి వాద యేశ్వర సోదరు. జె నభానుజుం 
డొళ్కండె బాంధవృండు మణి యొక్కనిం దల్సీము నీధరి శ్రిలో 



చే, 

చ, 

వ, 

కివ్మీ ౦ధాకాండ ము. 48 

సెరక్కడయ గాన మూాతనిపవయిం దగు టొస్పునె నీకు జెల్లునే 

చక్కగ డాసమానముఖస గతుల న్వైలయింపు మింపుగన్. 926 
. నీవివు డనుగృహించిన, భావంబునం బొంగి వె వై రభాన ముడిగి సు 

గ్రీవ్రుండు ముదమున విపుల, గృీవ్రండై కొలిచి యుండు? గేవలభ క్లిన్. 887 
. కేవా వాని కిస సు జొండు శరణంబు లేదు గావున హీ తై వీణ నగునామతం బం 

గీకరించి స న ప్రుసన్నుండ | నె భ్రాత్భిసౌ మనస్యం బవలంబించి రోషంబు పరిత్యజించి 

వాంతి వహించి శ క్షసమాస తేజుం డగు శామునితో కివి ౫ వాంబునకుం బొరర్ 

సు గీ వునియాన' రాజ్యంబున కభివీ కిం జేసి యతండును నీవును బరస్పరబద్ధా 
నురోగంబుుం గలసి మెలసి సుఖం 2 బుండుం డని పలికిన, 868 

రట వాలి గోషమునం దారను దర్శించుట. ఎుథిం- 

తా రాధిపనిభముఖ యగు, తారహీత' గే కులకు జాలం దర్జించచు వృ 

త్రారినుతుం దంత శాలము, చేశవయొ యుంటం చేని చిడిముడివడుచున్, 989 

. తా నొకపోటుబంటునలె వర్చ మెలర్పంగ వచ్చి పీల్వంగా 
నే నటు పోక తద్వికృతి నెట్లు సహించి రణానివర్టికి 
న్లానిత శౌర్య శాలి కభిమానికి వై రిక్భతావమాన ను 

భానన చావుకంట ధర 'సక్కట యొక్కుడు కాదె చూడ(గన్, 890 

అని సేయుకౌతుకంబున(, జనుదెంచి మదస్వనంబు సలి పెడుభాస్వ 

త్తనయునిపటుసంరంభము, ననితా యే నెట్లు సెంచువాండం జెపుమూ. 801 
కాంత్ మతక్కృతమందు రాఘవునిం గూర్చి 

యుమ్మలింప(గ నీకు. గార్యమ్ము గాదు 
థర విదుండు కృతజ్ఞుండు నిర్హ లాత్ముం 

దన్మువోమహాం చేల పాప వెపేనర్చు. - 892 

ఎలుక యిట్లు పల్క_ డగవే మగువా సతిసౌవ్భూదంబుచేం 
౫ఆపీరి దాని శేమి బలఘస్త్యగుం డైన నొజంత లేదు నా 

కెఆంయను సితనంసదడయు ధీరతేయు నును నీ వెబుంగవే 

నురలుము మొజునూ టనక మానవతీ + వనితాయుశేంబుగన్. 893 

అధుట్టు వాలి సుగ్రీవుని కడకేసుటం పథం 

వను రయంబునం జని స్మ్మీవుని డాని ప్రాణంబులం గొనుటకుం దెగక కాస్టు 

ముష్టి ప్రహారంబుల చేర్పున దర్పం బుపసంవారించి వచ్చాదనతండు నుదీయపాణి 

ప్రహోరవీడితుండై. తోల్లింటివడువునం చాజంగలండునీవంతేకపురంబునకుంజను 

మ్ంక మాటు వలికితి “వేని నుదీయస్రాణంబులచేత శావీత వయ్యెద వనిన నచ్చేవి 

యతని గొంగిలించుకొని నుంవంబుగా రోదనంబు సేయుచు బ్రదతీణంబం 

జేసి విజయంబు దొరకొనుటకు నుంత్రపూర్వకంబుగా స్వ స్థ్యయనం బొసంగి 

శోకమోహితయైనురలిమరలి చూచుచు నంతే॥ పురంబునకుం జనియె ని క్రెజిం 



44 గోవీనాథ రామాయణము 

గున దారం బనిచి సం క ందననందనుండు సరమరోవణుండై మవోసర్పంబు 

కరణి మార్పులు వుచ్చుచు నకిత్తోరితగమనంబునం బురంబు నిగ్గమించి నలు 

దిక్కులుంబరికించి. 894 

చ, అట జని కాంచె శ కృసుతు( డాహవదీటీ,తు నుగ దర్శనుం 

బటుతీరబాహువి క ముని భాసుర లేజుని హేమవీంగళుం 
గుటిలుని. బర్యవస్టితుని ఘోరరవ్రు న్వికటాట్టహాసు ను 

త్క_టనుదరోవవిస్ఫురికే దారుణ నెత్రుని భానుప్తుష్రునిన్ . 895 

క, కని యగ్గల మగుకోపం, బున నచ్చితి నటర మరల బోరికి భాస్వ 

త్తనయా యని తత్సంద, రృనజాత భో జావ లేపసంరం భోం డై, 906 

వ. కటితటంబున. జేచంబు బిగియించి, 897 

మ, వికటభ్రూకుటిదుర్నిరీమం డగుచు న్విస్తబ్టు. డై శ్లిప్టము 
స కథ్రోరంబుగ6 దాల్చీ భీషణరనన్ఫీ ఆాస్యుండై "వేగ డా 

సి కడంకం దనయట్ల గాఢమున ముష్ట్రీం బూని యే తెంచునూ 

రకుమాగుం గని పల్కె గాలపవన వ్యాలోల మేఘార్భటిన్ , 892 

క, సునిహిత నుగునాముస్టిని, గనుంగొంటి వె యిది మహో ౫ కఠినాశనిఫో 
నెనయె నీజీవిశములం, గొను సం గ్రామమున బాటికుము నా బన్. 309 

క, నా విని రోవంబున సు, గీవుండు నాముస్తి( జూడు క్రీశో త్తమ నీ 

జీవితము. గొనుచు వజ్రము, కై వడి మ_స్టకముమో (దం గడువడి వ్రాలున్. 
వ, అని పలికిన సంక్రుధ్గుం డై న కృనందనుండు వీడుగునకంయు బెడిదం బగుకిడికిటం 

బొడిచిన, తేలి! 

యయ వాలిను, గ్లీవులు ద్వంద్వయుద్ధము. జేయుట. చపుయుం- 

క, తాడితుం డై సుగ్రీవుడు, గాఢోద్ధతి కోణితార్ల కోయుం డగుచుం 
వీడిత ముగుగీరికై వడి, పోండిమి సెడ కపుడు భూరిభుజబలయు క్లిన్. 402 

సా,సాలం బొక్క_టి చెల్ల గించి పృథుదోస్ప తంబు దీవీంపంగా 

వాలి నచిన వీవ్వాలుం డగుచు' దుర్వారో గృవజ్రావాతి౯ 
శెలప్మక్రియ నేటి వ్రాలి మిగులక్ గంపించె మున్నీటిలో 

నాలోలద్ధృన ఏచికోచ్చలిత భారా క్రాంతపో తాకృతిన్. 4౮8 

ఆ. అంతం గొంకివడికి నమ్మ హేంద్రసుతుండు, సేద దీర్చిఖొని విశేష చావూ 
బలసమగ్రుం డగుచు బదపడి సుగ్రీవ, నంటం దాంకె నాతం డతనిం దాం 

వ. 9 శైఆంగునం దలసడిసుపర్ల సమ వేగులునుభీముబలవి క్రాంతులును బ్ర వృద్ద ఘోర 
శరీరులును' నై యవ్వోనరపుంగవ్రు లంబరంబునం జంద్రసనూర్యులచందంబున 
నన్ఫ్రోన్భిచ్చి డ్రా న్వేషణంబు సేయుచు బోరుసమయంబున. 408 

ఆ. శ కనందనునకు శార్యవీర్యపహరా క్ర మూాదికంబు లధిక మగుచు వ 
నర్మనందనునకు నంతకంతేకు నవి యన్నియును విహీన మగుచు వచ్చె. 406 



క్ 

కిప్కీ ౦ంఛా కాండము, శీ 

. అప్పుడు వాలిచేక జలజూ సకుమారుండు భగ్నదర్పుంజె 

చొప్పణీ యుండీ యగ్గలిక సొంపునం గొండొకె ర్వ మూంది శ 

ర్పొప్పంగ ముష్టీ బానుచరణోగు భుజా ద్రుశిలానఖంబుల౯ా 

"దెప్పర మైనచందమున. దెంపునం బోరుచు నుండె నుద్గతిన్, 407 
ర్లు 

ఇత్తెజంగునం దార్కొనుటయు న త్ల్రరుచరవీరులకు భయావహాగతిం బో 
రత్తజి బలువై చెల్లె వి యత్తుమున వృత్రునకు బలారికి. బోలెన్, 408 

. ఒండొరుమూ:వ సాలముల నతి నై చుచు ర క్షథార లొం 

డొండం దొరంగ మేఘము) యొస్వున మింట రవం 'బెలర్పంగాం 

జండగతిం దిరస్క రణశబ్దము 'లేర్పడ బెట్టు దాశుచుం 

జండమనవపాఖనందనుండు శ కృసుతుండును బోడి రుడ్గలిన్, 409 

యులు రెచు డు నాలిపె చెరు. బాణమును (బృయోగించుట * చుర్టుతా 

. ఆసమఘయంబున, 410 

నగముంపొంతం బొంచి రఘునాసుండు మాటికి, జూచుచున్నవా. 

డగుట రయంబున౯ ఘనభుజాంచితస త్లగము దక్కి దీనుండై 

సొగసి భయాన్ని నల్ల చైసలు శూ చుచు నన్న దిజేశపు నిం 

దగం బరికీంచి 'వాలిభుజచర్చ్పము - సెంపక తేళ్ళ ణంబునన్. 411 

. కొంచర స్ట్రూరసర్పవిభ = ఘోరశరం బరింబోసి "కాలుండుం 

బొంచిక, సలచక్త మును బో లెం బ్ర చంగళరాసనంబు ఫూ 

రించి మృగ ద్టిజంసు భొక రీతి భయంబున( బాజ నారి మయో, 
యించి సు రేంద్రపుత్రుని నిపమిుం బరంగించె జగంబు లార్వగన్. త [9 

ఇమ్మైయి రామధనుస్మ, కృమ్ముగు మహనీయళరము దానుణపవిఘో 

పుమ్లునం జని వ*సవీప, "కమ్మున వెస నామె బిడుగు శై వడిం బెలుచన్.: 418 

నాటుట యు వాలి కడం బెటిల్లిన వేధనాతి భారముకతనం 

బోటి చేలం బడే శేతే కోటినాతేం బె నభూరి కుధరము మౌాడ్కిన్. 414 

మణీ యుల గాంగటగాతసన్నిభంబును గాంచనరూ ప్యభూవీతంబును నగునద్దివ్య 

సాయ*"ంబు సధూమం బగుభర్ల నేశ్రాగ్నియుం బో'లెం బ బ జ్పలజ్ఞ్వలాజాలభీష 

ణం బె రః చుంబునం బణి తేంచి పానీవడంబున నాటి దళ ణంబ పుస్పితాొ 

సోకంబుచందంబున మతజోతీ తశరీ క ఏ౦ పరళునిక్ళ త్త నం బగసపాదపంబువై వడీ 

గొడ దేశందునం కశ్వయుక్సొర్ల మా వియందు శర్రోత్సవార్థంబు నంస్లా పించి 

యుత్చవానంతీరంః బునం బడ (ద్ర దోచినయిం ద్ వృధ్వజంబుపోలికధరణి పయింబడి యె 

నస్ప్రుడు. 
415 

బలసూళ నాంశ తేజ, కలితుం డగువాలిపడినకతమున ధాత్రి త్రి 

తల మిందువు లేనినభః,స్థలయుపగిదిం గడు నశోభితం బయ్య రహీన్. 416 
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రుడు వాలి రామబొణపీడితు (డై చేలం బడుట, య్రైర్దుల 

చ, గురుతరసాయకాభిహాతి. గొండవిధంబున నేలం గూలియుం 
దరుచర శేఖరుండు వీతృద త్తముణీవయ హేముమాలచేం 
దరణికరంబులం గలసి తీక్షయు సంధ్థిలయందు( బొల్బు భా 
సురజలదంబు చందమున శోభి శోణితసి క్షగాశత్రుండై . 417 

వ, మజీయును. 418 
చ, సురవరద త్తవ, తుచిశోభితకాంచనమాల వతువుం 

దురుతరభంగి శోభిలుచు నున్నకతంబున జీవితంబులుకా 

గురుతేరవి క నాంబును మనోహర కేజము భూరి కాంతియుం 
బరువడి వాలిగాత్రమును బాయక యుండె మహాద్భుతంబుగాన్ , 410 

క ధరం బడినవాలిమాలయు, శరము శరీరంబు మిగుల సంకోభించికా 
గురుతర మగుత త్తేజం, బరుదారంగ మూండువిధము లాయెనొ యనంగన్.420 

-ంథ్రుర్టు. రామును వాలి సమీపమునకు నచ్చుట. యతుం 

క. రామధనుర్తు క్షం బగు, భీమా, నం బపుడు జంభ భేదిసుతునకు౯ా- 
ద్య|ోమార్లభావనంబె | కామితీపరమగతిదాయకం బె ఇట్హాన్. 421 

వ, అప్పుడు. 422 
నీ విగత లేజుం డ గువీతిహోక్రునిమాడ్కి_ బుణ్య్వాంతమున సురపురము నుండి 

. యననివై6 బడినయయాతిరీతి యుగాంతమందుం గాలునిచేత నచలమింద 
'బాతితుం డగురవిభంగి సొం పజి చేల బడియున్న వాని గోపతియు. బోలె 
దుర్గగ్దు డగువాని థూ ర్తసరృ్పముంబోలం బొరింబారి యూర్చులు వుచ్చువాని 

శే, సింహావతుంబు వాని బ్రసిద్ధదీర్థ , బాహున్రలవాని దీ ప్పలపనమువాని 
కనక మాలిని వాలిని గదియ వచ్చె, జానకీజాని సౌమిత్చిసహితుం డగుచు. 428 

క, చనుదెంచినరఘురామునిం గనుంగొని వారివరుండు పేతుగరితముగ ని 
ట్లనియెం బలుకుల ధర్హ్యం,బును బారువ్యుంబు న్య్టాయబోధము గలుగన్ , 424 

క్, అంచితధర్శ్మం బరయక, కొంచక సంగ రసరాజు ఖుండ సగునన్ను కా 
వంచించి యేమి గుణ నూ, రించుటకు వధించి తీవ్ర పృధథివీశను ణా, 425 

మ, సవుయణుంశు దృఢ వ్రతుండును ద్రజా సంర ణో ద్యో A యు 
_త్తీమవంళుండును ధర్మ వేదియు దయా డాష్ ణ్యసత్ర్వాన్వితుం 
డు ముదక్రోధవియు కుడుకా రఘుకు లేం ద్రుండంచు నీకీర్రి ని 
తము గీ ర్రించు సమ సభూతనివహం బత్యంత యోగ్యంబుగన్. 426 క, దమమును ధృతియును చేజము, శముమును 
శ్రుము మపకారులయెడ దండము దానము 

తే, అట్టి గుణములు గలవాండ వని తలంచి, 

సత్యంబు శతమయు సానుంబు పరా 
నృపుల కివి ప్రుధానగుణంబుల్. 

యంగనాప్ర తిపిద్ధుండ నయ్యు నేను 



కిమ్కీ ౦ ఛాకాం౦ండ ము, న్ 

ననికీం బిలిచినం బోకుండుటనుచితంబు, గాన వచ్చితి. బగతునికడిమిం చెలువ 

క, వీరునితో మార్కొని ప్రతి, వీఠుండ నై పోరుచుండ వెనుక నొదింగి ని 
ప్క్కారణముగ వంచించి వి, దారింపంగ నీకు రాజధర్మం బగునే. 429 

ఈ, లావ్రును జేవయుం గలయిలాపతి రాముడు తోడు గలుసు 

శ్వీతుని కీవ్ర్ పోవలదు కృ బ్రిమభ గి వధించు నంచు నా 

చేవి యెటుంగం జెప్పినను ధీరతం గ కొన కమ్మహాత్తు డే 
లా వధియించు ధర్హ్మపరుం డంచుం డలంచితిం గాదె యృత్తటిన్ . 430 

క. నిర్భలమతి వనియును నృన, ధర్త్మవిశారదుండ వనియుం దలంచికి నిటు దు ర్త 
హరె మునకు బోయి క్రియ, నర్షిలి బాల్చ్పడుటం దలంషనై తి నృపాలా. 481 ర 

రురు. సాల్ గాముని వానావీఫంబుుం నిందించుట. శుణుం- 

క. నీపాటిధర వరునకు, మ్ల పాలకు మార యిట్టికల్మప కార్యం 

బేపాటి తృణసమావృత, కూపమ వని ని న్నెటింగికొన లేనై తిన్, 492. 
క, మనమున గిల్చిషు మిడుకొొని, ముని వేషము బూని నెయ్యింబూనీనయనసి సొం 

సున భన్శృచ్చన్నుం డగు, ననలుని కీయ నుండు టెజు(గనై తి నృపాలా. 488 

క్క విను మెంత వత్కులంబున, జనియించిన నేమి కపట చరితుండు మదిలోం 

దనగుణము విడువ నేస్పనె, జనవర నీయందు నట్టిదందము దోయాన్. 484 

క, ము న్నెచ్చట నైనను నీ, కెన్నండు విప్రియ మొనర్చి యెజుంగనినన్నుం 
గృన్నన నీదగు డాస్ట్ర్టిం; బెన్నిక కెక్కంగం జంపీ తేల న్ఫశంసా. 495 

క. సదయుండు రాఘవం జేలా, యదయశతం బాపంబు సేయు నని యేనుటీ యి 

ప్పు డనికి వచ్చిననన్ను, న్వ్రధియింపంగ6 జెళ్ణా నీకు వంచన చేతన్. 486 

క, ఫలమూలంబుబు మెనవుచుు నలయక నిత్యంబు దారుణారణ్యముబం 

గణయ విహరించు దుంజడు, బలీముఖుని నన్ను. జంప బాడియె నీకున్ 4817 

క, రుుుమును సత్యము "తేజము, ఫెలువము విక్కనుము ధృలియు రీీము యశము 

నృల మెచ్చు కలిగి యుండగ, నిల నీనునమునకు హౌన్య మే టికి గలిగెన్ 488 

కే, రాజకుంమునం బుట్టి విశ్రాంతిం గాంచి, నట్టివాం డెవ్వం డవని నీయట్ల కపట 

ధర్మ్మలింగప్రతిచ్చన్న తావి కేవ, నులముకొని గ్ర్యూరకర్యంబు నా చరించు. 489 

శే. అవని నిట్టియభవ్యుండ నై ననీవ్ర, పావనం బైన మౌనిరూపంబుం చాల్చి 

యేల వివరించెదను ధర్హ్మలీలుం డనంగ, లోకళవిఖ్యాతీ యెబ్భంగి నీకుం గలిగె, 

కే. మాన వేం ద్ర పాపాత్తుండ నై ననీకు, భవ్యతర మైనహాని'హాపం విజేల 

సనురధర్హ్య ప్రకారని శారదులకుం దాబ్బం దగినయిదివ్యుకోదండ మేల. 441 

వ. రఘువరా యేను వనచరులము మిరు మనుషుల రేము మూలఫలో పజీ్ర 

లము మిరు రాజాన్నభోజనులరు గావున మోకు మాకు నించుకొయెన వై రప్ర 

సక్తి గలుగ దదియునుం గాక, 442 
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వే, వసుధయునుగాంచనంబును వై రమునకు, నై నమూలంబు లివి మదీయంబు లైన 
ననఫలములందు బేనిని బడయంగోరిమిహి రకులజు వంచించి చంవితివి 'ెపువు, 

వ. మజియు నయంబు ననుగృవాంబు నీ రెండును స్యద్రాజధర్శంబులు విపరీతనయం 
బును నిగృహంబు నీరెండును గుల్సిత రాజధ ర్భంబు లగు నిట్లు రాజవృ త్తివషృథ 
గ్వధం బె గ్రహింపం దగియుండు నైనను రాజులు తదుయిచ్చఫొలంది నయా 
న్యుగవాంబులును వినయనిగ హంబులును గావింపరు నీవు కామ పఫానుండవు 
కోపనుండవు నుర్యాదారహితుండవు సంకీర్ణ రాజచరితుండవ్ర వభ్యావధ్య విచా 
రంబు దక్కి సాధుల హీంసీంచెడునట్టి క్రూ రుండ వదియునొం గాక, 444 

తే మనుజవర్య నీ వర్ణభర్యములచంద, మించు శై న నెజుంగ లే వింద్రియాను 
సుంగమునం జేసి శామసంస క్రిం దగిలి, నిత్యము. జరిం చెదవు బుస్టినియతి లేమి, 

ఆ. అనపరాధి నై ననను( జంవీ నిందిత, మైన గ్రూరకర్శ మాచరించి 
నరవ రేణ్య సాధుపురువమధ్యాంబున(, దలంశ శేమి నీతిం బలికి దింక. 446 

చ. పతితుండు ప్రాణిహి ౦సకుండు ట్రాహూణహం౦తేయు రాజవాంత ౫ 
ర్వితుండును నా స్తికుండు పరివే త్ర కదర్యుండు గోఘ్న సూచకు 
ల్రై తజనవాంత చోరుం డజి తేం ద్రియుండుకా గురుతబ్బగుండు దు 
ర్లతీ కివాముం బరంబు జెడి గృక్కునం బోదురు నిక్క మింతేయున్. 447 

కే, పంచపంచనఖంబులు భత్స్యములు మ, హీసురో త్తములకు మాన వేశ్వరులకు 
థశము కూర్మ్మంబు గోధయుళల్యకంబు, శఇ్య్యావిధంబును ధరలోన దనవ రేణ్యం 

వ, వ్ నభత్మ్యుం బై నపంచనఖజంతునను. 449 
తే, దశరథకుమార మాయట్టిధార్లి కులకు, నాదు చర్మంబు మెయిందాల్స రాదు నెమ్ము 

లంటంగారాదు మాంసంబు నావారింష రాదు ననుంజంప నీకేమిప్రోదియయ్యొ,. 
తే, మాన వేశ్వర సర్వజ్ఞ యెనతార, యెతీ(గ యెంత బోధించిన సరకుగొనక్ష 

నంత కాలంబు డగ్గజునందువలన, మోవావళమున నచ్చితి మోసపోయి. గ్! 
క, వాలాయము నీచేం బర, పాలిత యగుభూతధా త్రి, భద్రము నడయం 

జాలదు ధూ_ర్తవిభునిచే, నీలాలంకార మైన వెలునయు. బోన్, 452 
తే. నికృతిజీవివి శశకుడవు నీచమతి వ, ఛార్షికుండవు నుటియు మిథాన్ట ప, శొంత మానసుండ ఏవునృపలోకమాన్యుండై న,సం _కీరథుండెట్లుసు తునిగయడసెనిన్ను. 
తే, త్య _క ధర్యాంకుశంబు మదానిగతంబు, భీన్న బారి తృకతర్థింబు భీవణంబు 

సాధుహింసోక్టితం బగుసవుచరాను, హస్ఫిచే నేడు నివాతుండ నైతి నకట, క. అనుచిత మమంగళము లో, కనిందిత్రము నై నదీనిం గావించి నుహో 
జనమధ్యంబున భూవర, తనయా యింక శేమె సలుకందలంచితి బుద్ధిన్. శీర్గ్ తె. రామ మే నీదురంతవి కనుము ధాత్తి ననపరాధుల మైనమాయందుం గడ్షువి రాజితం బయ్యె నట్టిపరా కృమంబు, కడంగి యపకారులం 'బేమిగానము గ దం 



కిష్క్ ౦ ఛాకాండ ము, 49 

క, వంచించి కానంబడక వ,ధించితి గా శెదుట నిల్చి దిరత నని. గా 

వించిన నిను యమపుగికి నొ,కించుకమా త్రమునం బుచ్చనే యవఎలన్, 45? 

"జే. అవనినాథ దుగ్ధస్టుండ నైన యేను, మొననీ నీవేశం జచ్చితి మోసపోయి 
కాఎసం యోగమున. బేసి గొాఖశనిద్రల జెందినన రుండు సర్పంబుచేతం బో లె, 

క, నాతో నీదగుకార్భము, చేతోముద నులర మున్నె జెప్పితి వేని౯ 
ఖాితిగ నొకగ జెలో ధర,ణీతేనయను బెచ్చి యొసంగనే యవలీలన్, 459 

ఉ. భూనరవర్య యెవ్వీనిసముద్దతీ? జంపుటక్షై గడంగి సు 

శ్రీవునితోడ నెయ్య మొనరించి తదీప్పితసిద్గిం నోరి న 

న్నీ విధిం జంపి తట్టిదను జేంద్రుని చావణు గీటడంచి నీ 

జీవిని నెందు డాంచినను జెచ్చి యొసంగనె యొక్క వ్రేల్మిడిన్. 460 

క జబధిజలనుందు డాంచిన, సలయక పాతాళజగమునందు నిడిన మై 

థిలిని గొని తెచ్చి యొసంగ నె, సొలుపు శ్వేతా శశరినిబోలె నశేంద్రా, 461 

వ. రాజనందనాొ ను గీ వుండు నాకు జతి గావున నన్ను వధించి వానరరాజ్యంబుం 

గైకొను టది యతనికి యుక్తధర్మ్మ్యం బగుం గాని వంచించి రణంబున నన్ను 

నధించు టది నీకు యు_కృధర్యంబు గాదు లోకఠంబునందు మ ర్త్వుల కెల్ల నుర 

ణంబు గలుగు టది నిసర్లంబు నీచేతం గావింపం బడీనయీక్ళ త్రిమవథభాప 

కారష్టంబు యుక్తం బగు వేని సమాధాయకం బెనయు త్తరంబు యాచించి 

చెప్పు నుని సలికి, 462 

న, ఘను డై నపాకకాసన, తేనయు(డు నోశెండం దీ వ తరశరకృత వే 

దన కోర్వగ దశరథతనృయునిం జూచుచు మాట లుడిగ్ యూరక యుండెన్. 

శే. సాధువికుతీంబుధర్మార్థసంహికీంబు, పరుమముహితంబు యోగ్యంబుప్రశ్రీతంబు 

నగుఫపురంచరసుతువాకస్టి మాలకించి, వాక్ళ్టికోవిదుం డారఘువరుస్టం డపుడు. 

థర రాముడు వాలికీ 6 చ్రైత్యు ల్రేరములు చెప్పుట. దళం 

మ వాతభానుం డనుభానుభంగి గతీతోయాభ్రంబుచందాన సం 

వాత తేజుం డగువహ్నిరీతి వికలుం జె యున్నవనాని నము 

న్నతనత్రాషశ్యుని వ్య క్రవాక్యుని రణనా్యాయెక శీలు నృమి 

జ్ఞకళూరాలిని వాలి. గాంచి నయముం జెల్వందంగా నిట్లనున్ . 465 

కే, అగచరకులా గ్రృగణ్య ధర్మార్థ కాముములును తొకికసమయంబు దెలియ కిపుడు 

బాలిశత్వంబునలన నీఫగిది నన్ను, నిష్టురో కుల నిందింప నీకు దగునె. 466 

క్ర గురుసక్లుతు బలతిసుగుణో, త్తరు లగు షెద్దల విధంబు? దలంప కిపుడు వా 

నరభాపల్యమువలనను, దర మెజుంగక్ నన్ను దూజు( దగవే నీకున్. 4167 

క, జలధిగిరిసహిత యగు నీ, యిల యిత్వ్వోకులది వారు మృగసట్నీమను 

మ్యుల సమయ నురసి కావన్కు జలమున దండింప నధికళక్షులు ధ్యాత్రిన్, 469 

87 



గ్0 గోవీ నాథ రామాయణము 

ఉ. అట్టిధర త్రి నద్భుతద యాకలితాత్తుండు రాజనీతికిం 
బుట్టినయిల్లు ధర్మముల ప్రోవు శమాదికసద్దుణాలికిం 

బెట్టియ యస్థధర్ష్మముల వేరిటి వృతేము నెమ్మునంబునం 

దొట్టినసత్యయు కి భరతుం డిపు డేలుచు నున్ననా. డొగిన్, 469 

క, వినయంబు నయము సత్యము, భునతేరవి క్రమము డేశశాబజ్ఞ త్వం 
బును నిగృవాం బనుగ హ్క మనుపమగతి నొప్పుచుండు నాతనియందున్. 470 

తే,ఇతరనృపులును మేము సొంపెసం నతని, సత్వ ధర్శకృతాదేశసరణి నొంది 
పరగ ధర్మవరంపరాస్రా ప్టికొజికు, వసుధ నెల్టం ద్రిమ్గముదున్నవార మెపుడు. 

ను,దురితధ్వాంతసవా స్రరత్మి నృపళాగూలుండు ధర జ్ఞుం డా 
భరతుం డేలిక యాచు నుండ నయసంపన్నుండు గా శకెవ్వీండు 

ర్వర వర్తించు నొకానొకండు జకత న్వు రించిన నాగిని బం 

ధురకె"ర్యంబున నిగృహింతుము నడి న్లుర్వార రాజాజ్ఞ చేన్. 472 

క, కర్శవిగర్హైతుండవు నృప, ధర వీహీనుండవ్రు కానుతత్పరు:పవు స 
త్కరు లగుసాధు లూందిన, నిర్శలమార్లమున నిలిచి నెగడవు ధాట్రిన్. 418 

క నీతిజ్ఞు డై నవానికీ, త్యూతేలమున నటుయగవలంయుం గపివర శేష 

భ్రాతను దాతను వీద్యా,దాశను మువ్వురను దనకు దండ్రులు గాన్, 474 
క్ర అనభఘ చరిత్రుం డగుత్కమ్యుని శిషున్టనీ మజియుం దనకు బుట్టినవాని 

న్విను మూామువ్వుర సంక్కం, దనతనయా పుత్రు లనుచుం దలంపంగ వలయున్, 
న. కవీంద్రా సర్వభూతహృదయస్థుం డై నపరమాత్త్య శనుభాళుభ కారణం బై నధరా 

ధర్యం బెజుంగు సూతం బై నధర్శంబు సాధువులక్రై నను బరమదు క్లేయంబు 

భవాద్భుళులకుం జెప్పనేల నీవు జూత్యంధులం గూడి నజాత్యంధునిభం నక్ళ 
తాకు లైనచపలవాన రుులం గూడి యతిచపలుండవై ధ-ర్థాధర్మ ప్ర, కారం బేమి 
యు నెజుంగ వే సీపూరో _క్షవా క్యార్థంబువ్య క్రంబుగా నీశెజింగించెద నన్ను( 
గేవలరోవంబునలన నిందింపకుము. 476 

. సురనాథతనయ శిష్యునిభంగి నతిభ కిం బాయక శుళ్లూవ సేయునట్టి 
యనుజునిపల్నియం -దతిశామమున నధ ర్శృస్థితీ సాతేండు టకికి యుండ 
జరియించికివి గానం గరము నీయందు దండంబు పయు క్రమై తనె నిపుడు ధర్మవిబ్వేపి. కీదండంబు దక్క వేజాకటి న్మిగృవావ్ధ ముర్చి లేదు 

లే భగినిం గూంతును దమ్మ్థునిభార్వ 'నివ్చుండధిగమించు నతండు వధ్యుండనిరిమాను 
లెటీంగి దండించినను బావ మేల గల్లు, నుర్వివిభునకు దండింపకున్నంగాక. 477 

వ వాన లేండ్రా శ్రాతృ భార్యావమర్శనంబు స్కుీవునకును సమానం బని యంటి 
వేనిసు గ్రీవ్రండు మాయావిబిలాంతర్షతయుగ్గంబున నీమరణంబు నిశ్చయించి 
శారయందు న_ర్థించె నీవు నుగ్రీవుండు సప్రైణుం డగుట యెణింగియ్సు నతనిపల్ని 

gem 



ఆ, 

కివీ్క్ ౦ ఛాకాండ ము. ద్! 

యగు నుమయందు వర్షించితివి గావున నీదోషంబునకును సునీ వుని దోషంబు 

నకును వై షమ్యుంబు గల దట్లగుటం జేసి నిన్నువధించితి దీన దుష్టుని గహాఠిషపరి 

పాలనదురంధరసార్వభామభ రతమహి పాల కాజ్ఞా కారి నగునాకుపోషేంబు లేదు. 

పరనుధర్శ్మవిదుందు భరసుం డదిళుం డే, మతనియాబ్ల. బూని యలరువార 
మోవు సాధుధర్శహీనన ర్రనుండ వు,వేవ సేయ నచ్చు కొట్లు మాకు. 479 

తే. ధర్మసంస్థాపనంబు నధర్మనిగ,హంబు భరతున కివి పను లతీనియాస్ల 

వ, 

క |! 

బూన్ చరియిం చెవముమిముబో6టిదుష్ట్ర్రవర్పనుల బట్టి తునిమెడువోం ఛం చేసీ. 

అదియునుం గాక లక్ముణునితోడం బోలె స్కీ వునితోడ వహ్నిసౌొ వీకంబుగా 

దారరాజ్యనిమి త్తంబు సఖ్యంబు జేసి వాలిం బరిమాన్చెద నని వానర వుధస్టం 

బున బాస యిచ్చియున్న వాడ నాసు గృీవుండు నాకు నిశ} యసకరుండు గొ 

వున మిత్రశ త్రుండ వైన నిన్ను వధించి ప్రతిజ్ఞ చజపుట ధర్తనిరోథంబు గాదు 

ప్రాణసమానమిత్ర్రుం డై నను గ్రీవునకు శృత్రుండ వై ననీవు నాకు శత్రుండ నగుట 

శీమి సందియంబు నిన్ను వఢింపనినా(డు నాకు మిత్ర ద్రోహదోషంబు వాటిల్లు 

నిప్కూరణంబుగా నిన్ను వధించిన వాండ6 గాను తృ భార్వ్యాపహరణభ రతా 

కరణసు గీ నసఖ్య్థకర ఇ ప్రతీజ్ఞుకరణా దిభర సంహిత సనుస్థ కారణంబుల చేత భ్రా 

తృథార్యాపహారకుండ వై ననిన్ను శాసించితి నిది శా, ప్రువిహితం బని నీవు నూ 

హింపవచ్చు సర్వ ప్ర కారంబుల భ వన్ని గ్ర హలబు సాధుసమ్మతం బగుం గాని నిం 

దితంబు గాదు ధర్మ్మవిశారదుం డగువాండు వయస్యుని శేనియు నేతాదృశవాపం 

బొనర్చినవాన్ శీతాదృశదండంబు విధింసవలయు ధర్మవిశారదుండ వగునీవును 

మద్విహితం బగుదంకం బంగీశరింపవలయుం గాని నిందింపంజ నదు నుదీయదం 

డంబున నీవు దురితంబులం జాసి పుణ్యగతికిం జనియద పియర్థంబునందూం 

గొన్ని మనువచనంబులు గల వవి చారి త్ర వక్సలంబు లై ధర్మకుశలు లగువారల 

చేత గృహీతంబులెై యుండు దత్ప?కారంబు వినుము, 481 

జను లఘము లాచరించియు, జనవరకృత దండు లగుచు సన్నుతయళులై 

యనిమిషలోకపదమునకు, సునిశిత గతిం జనుదు రధికనుకృతుల మాడ్మి_న్. 482 

జననిందిత మగువృ త్తము, గొొనకొొని కావించు నట్టికుజనుల దండిం 

పనినాండు రాజు వారల, ఘనతరదోవముల నొందం గలండు నిజముగాన్ , 

. అని మనువు చెప్పె నదియునుం గాక తొల్లి నీచేతం బోలె నాొక్కతపణకుని చేతం 

చాపం బాచరితం బగుచు నుండ మదగంశ, క్కేమ్రం డైన మాంధాత చేత నొ శ్రమ 

ణునియందు ఘోరం బగుదండంబు ప్రయు_క్రం బయ్యు మజియు రాజులు 

ప్రమత్తు లగుచు నుండ గొందజు జనులు నీయట్ల పాపం బాచరించి రావసుధా 

ధిపులు వీమ్మట ధర్మ్మసరా మర్శ వేళ యందు గతీ ప్రమాదులై నియ మపస్ధతి నప్పా 

వె"త్మలకు వధబంధ నాదిశ్ర ప్రాయశ్చీ త్తంబు గావించిరి దండక ర్యంబున నమ్మహీ 

పతులకు దుష్కృతం బొదనలేదు గాఫ్రన. 484 



ర్ి నోవీనాథ రామాయణము 

ఆ. వను దత్ప?కార మెజీంగి నీదగుపాప, మవనివిభుని. జెందు నని తలంచి 
ఘోరసాయకమునం గూలవై చితి దీనం, దస్ప్యు చేదు తాజధర్గ విధికి, 485 

క నీన్ర మద స్త్ర ప్రాదు,ర్భావంబున భూతఘోరపాపుండ వై చే 
వావాసమునేకుం జనియెద, ఏవిధమున బరితీవీంప నేటికి నింకోన్. 48h 

క, వనచర దుష్టుండ వగుని, న్ననిః జంపుటవలన నేం గృతాళ్థండ నైతి 
న్విను నీవును నాచే. జ,చ్చినకతమున స్వర్షపవముం జెందితి నిపుడున్. 497 

న, ఇక్కార్టుంబు నున కీకువురకు నధికోదయం బె నయది దీనికి వగచుట కార్యం 
బుగా బేము శా, స్త్రువళ్యులము గాని స్వతంత్రులము గా మివ్విధంబు ధర్మంబు 
దప్పకుండం బరికల్పితం బయ్యె నళ్లేని తస్క రశృత్యంబునం బొంచి వంచించి 
నన్నేల ద్రుంచికి వని యా వె పీంచితి వేని దానికిం గల కారణంబు చెలిపద హేతు 
నుంతం బెనడాని వినిన గోపంబును మనస్తాపంబునుం బాయుం దత్ప?కారంబు 
విను మని యి ట్లనియె. 

458 
సీ మహిలోన మనుజులు మాొంసార్లు లై పొంచిమైన ముంగల నిల్చిమైన నేమి 

బహువిధ వాగు రాపాళకూటముల చే బరువెత్తు చున్నను బకలియున్న 
డెలివితో నున్న నిద్రించుచు నున్న నేమజీయున్న సం క్రీడ మరంగి యున్న 
సౌముఖ్యమున నున్నవై ముఖ్యమున నున్న నెటులున్న హీంసింత్రున్భు గగణంబు 

ఆ, నధికధర్మ్మ వే శ్ర న రాజస్టులు, ధర్త మనుచు వేంటం దగులుపడె 
నృపుల కెల్టగతుల మృగముల జంపుట, వలన. గల్శవంబు గలుగ చెందు. 480 

క. నీవును కాఖాన్ఫుగమువు, గావ్టన వంచించి తీ వృకాంశమున వాతుం 
గావించితిం గిల్బిష మే,లా వచ్చు న మగ్గలం బగుచుండన్, 490 

క, సతతము శుభమునరు న్స్వితమునకును నీతికిని వివేకంబునకు 
న్గి తినాథులు జాతలు జన, హితులు పరమధర్షనిరతు తెంతయు థా త్రిన్', 491 

ర్, అట్టినృపుల నవినీతిం, దిట్టుటయును 'దెగడుటయును నిందించు టయు 
న్చె ట్టలుగుట నేరము య్ బెట్టుట దగ దెన్వరికిని విపినాటవరా. 492 

ఉ. వేల్పులు థా త్రీయందు నృపవేవము( బూని చరింతు రివ డీ వల్చమునీవ ధర్శమహీ మాళిశయం ెజటుంగంగ లేక సం 
కల్పితముఖ్యరోషమునం గామమునం గలుపానుభూలీ కిలా 
బౌల్చ్పడి వంశధర్ష్యపరిపాలుని న న్నిటు దూజిం జెల్లునే. 498 

శురు వాలి రాముని సుతియించుట. శ్రుథిం- 
మ. అని రొమావనినాధు. జడాడుటయు. గీతా దిళుం డవ్వాక్యము 

ల్విని ధర్మంబు తెజం గెజీంగి మది జూలిం జెంది దోవుంబు రా 
మునిపై లే దని నిశ్చయించి గతకోపుం త నిటాలంబునం 
దనశేదోయి ఘటించి యిట్లనియె వాజై ఇపథష్టి మేపారంగన్. 494 



కీష్కీ ధా కాండము, ర్ఫ్ట 

వో,అనభూ మా రిఫు డానతిచ్చినటు లే యా సర్వధర్ష్మ ప్రభా 

వనియాఢ స్థితి జెల్లి నీకు నుర న్వాకు చ్చి మాజాొడువా( 

డె మౌఢన్టంబున నంతకుం డెడగుమాట ల్పల్కితి న్షప్పుగాం 

గొన కన్నింటి సహించి కాన? డవ ఘోరాఘసంతానునిన్, 49 

శే, అనఘణారి గ నీవు కృస్టార్థగ నేన విదుండవు జ గద్ధితుండవు విమల బోధ 

చిత్తుడవు కాగ్యకారణసిద్ధి కుందు, నీదుబుగ్ధి ప్రసన్నమై నెగదుచుండు. 496 

వ. మహోళత్తా య్ను గస తెగ గగావంగుండ, బురస్కృృతవ్యతిశ్రాంతండ నన్ను( 

బి యనాకొస్టంబు చేశ నాఖాస్టనీంపుము 49" 

సీ నునుజేం నృ నాకు సమయా జష్టింబు ఏ మేనిపై య దారవై మిత్ర బంధువితతి 

పె నొ కించుక యును ఫ్రాంక్ ను సణాగరుండు సువర్దాంగదుండు నంగ 

దుందు సీన్నటనాటనుండి షెంచింవాండు గావున నాపాటుం గాంచి వక్ర 

కమలతటాగంబు 1 వడి శోమీంచునో యని చింటించు చున్నవాండ 

కే, వాండుబాయుండు నేరనివాంయి వ్రీయుంయ, నేకపుత్రుండుబలవంతుండినసుతుండు 

బోలి నీచేత సతతంబుం బ్రోవం దగిన, వాందు నీఫంపుం గావించువా(డు సుమ్మి, 

అదుము చా! ఇంగిత గ సం సయ నని రాముని జేండుట. శుర్థుం- 

భ,అనభఘచరి శే నీవును నియంశవు శా స్తవు రతుకుండ నా 

జనపతి చన పీట్ముట: శస ్ న్ళేపౌ ప్రీ సుమ్మిత్రపట్టి యం 

దనిథముం “గి క గాగ యయునందును భానుజునందు. గట్లువా 

యనియనుర. కీ ముంగదూనియందును 'జ్రేన్చుము నాదుపిమటన్ . 499 

శే, బహాుతపనిస్టని సగ్వష్థ్రవంచుసాధ్సి, యయ్యు నుద్దోమకృతదోషు యయ్యె నట్టి 

కార నిత నిప్పులెవ్నకచునసునుంయు, ప్రోచునట్లుగ నియమింపంబోలు నీకు, 

చ వవలక నీకు ధృగ్యుం డగువాండు సుఖాస్పిడ మైనధారుణి౯ా 

సళనుణలనాక ముఖ బకయందాాం సెతీంగయ కాదె కొర న 

ల్షదనునుం జెస్పనకా వినన నచ్చిణి భానుకుచూరుతోడ చె 

ల్లీదముగి ద్వంశప్రయుల్స మట లేక యొనర్పంగ స్వర్షకాంవీనై. 501 

క్క అని పలికి సన్నతుండా , వళచరపతీ యూరకున్న నసుభేళుం శా 

తనిం గాంచి ధర చిత్తాపుష్థనియు కృమృద్దూ Es బక్ శె దద్ద
యు నెమ్మిన్ . ర08ి 

వ. వాస కేంద్రా నీ పి గ్కార్టుంబునకు నగనం బని లేదు భవదకృత్య విశేషంబునీ? 

బ్రాయశ్న్ Brae) శైబుసందు మేము కృతనిశ్చయుల మైతీమి కావున నక్ళ 

త్యంబుం గావించి రని దుమ్ము సిచాకింప వలదు నీకు బరలోక ప్రతిబంధక౦టు 

గల దని నిన్నును విచారం, వలదు ఫూరోస్ట క్షమనునచన ప్ర కారంబున నగ 

కీరివ్చరకును దోవంబు లేదు డండాగ్దు నియందు దండంబు ప్రయోగింగిని 

వాండును దండితేం ట్రై నదండాస్త్మండు నయ్యభో యులును, గార్యం బైన qa 
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నంబువలనను గారణంబె నయపరాధం౦బువలనను నిష్పున్న ప్ర ప్రయోజనులె నళశిం 

పరుగావున నీవు మదీయదండసంయోగంబునలన విగతకల్యషుండవై ధర్ ర్యవృష్ట 
మార్లంబున స్వశీయం *ె బె నపరిళుడ్డత్వస్వ భానంబునొందితి వింక శోక మోవాం 
బులు విడువుము నీచేత నియోగింపేంబడిన దానిం గాదన వచ్చు నె భవన్నందనుం 

డై నయంగదుండు నీయందు సెబ్లు వర్తించు నట్లు సు గృీవునియందును నాయం 
దును వ _ర్రింప గలం చెనును భరతేంత్మణులయందుం బోలె నతనీయందు వాత్స 

ల్యంబు నెజణిపెద నని మధురంబుగా బలికిన ధర్మపథానువర్రి యగు రాముని 

వాక్యంబులు విని శక్రనండనుండు బాణతుతీవేనన సహీంపం జాలక మైమజుచి 

యజ్ఞానంబునశ క్ర ర్త సమాననరా క్ర కముండ వె వైననిన్ను దూమించితి దానిందపంంగా 

గొనక నన్నురి గరశింపు మని ము కంబు గాం బలికి తరుపాపాణ బాణ. ప వృహోరం 

బులం గ్లాంతుం డై యుండుటం చేసి యంతకంతకుం గంఠగ (శప్రాణుం డై ఫవలుక 
నొల్లక యూరకుండె నప్పుడు ధామద త్తం బె న బొణమోమీంచునలన నివాతుం 
డె డై నవాలివృ శ్తాంతంబుం జారులవలన వ విని తార హృదయంబు రుల్లన నంగ వ 
సహీకంబుగా నొభ్రంబోయి మెళల్లనం "జలిసి పురంబు వెలువడి, ర్ం 

ఎదురు తౌర వాలీవశంబు విని విలపించుట. శురుం- 

హాతుం డై న వాసవసుతునిం గారు కపాణి యెనరాముని జూచి యంగ చాను 
చు బగుకపులు దిక్కొ_ణ్ యూథపు(డు లేనిమృ గముఖ క్రి కి యం జూం నగ్ని భీతి 
బఅచుచుం దనకడ కరుగుజెంచినవారిం గనుంనొని దుగఖశోతమున మోర 
లెవ్యానికరుణచే నెసంగుదు రెప్ప శా వానరనాథుండు వాలి రాజ్య 

శే, కారణంబున భ్రాతతోం బో రొనర్శి, నృపునిశరపాతీనంబున నివాతుః డయ్యె 
నింక నెన్వనిం 'సొళ్చెద రిప్పుగమున, నేగు డెచ్చోటి కైనను నెల్ఫకపులు .504 

క, అని పలికినం గవీపత్సీ, వచనము విని కామగూ పచడు లగుకపు వి 
ట్లని ర శ్రేవికిం గౌాలంబునకుం దగుభాంగి. గార్యము నైలియంగన్. ద్గ5 

ఆ, కాలము దెచ్చు నెన్వీగలు గానం వచ్చునే మేకిక న న 

వాలి యశ కే కడుజవంబునం బోనుచు నుండి 'పొంచి భూ 
పాలకు జేయు త్రీ న పటు బాగాహతి న్ఫరిహీినసత్తు $c డే 
యాలమునందుం సూలు టదియం౦తీయు "జె చై నకృతంబు గొ దొకో, ర్06 

కే. అంతకుండు రాఘవాకృతి సరుగుజెంచి, వాలి నవలీల నిలం గూాలవై చె నింక 
వగచినందున ఫల మేమి వగపుచేత, గాసిపడకుండ నంగదు, గా చెకానుము. 

క. తరుపాపాణ ప్ర హతుల, దురము సలిపి తుది శతారతులితో ౫ గృ నుకీ 

టో 

పెం 
వరశరమునం స గూ లం బురందరతీనయు.ండు వ జ నిహతథరమువిధమునన్. న్()8 

క, నగచరనాధథు(డు నివాతుం, డగుచుంద ననాటాా సెన్య మటు కిష్కింధా 
నగరడాషరము నెస డా, యల సచ్చాను గా చికొనుము యంగదుసి. బుంన్, 



కి షమ్మీ ౦ఛాకాండము, కర్ 

కే, జలజలోచన చింతింపవలవ దంగ,దునకుః బట్టంబు గట్టుమా ఘన భుజుండు 
వాలినందనుః డగుటచే వాలినట్ల, నని భజియింతు రగచరు లనుదినంబు, 

వ. మణీయు నొక్క_.విశేషం బెటీంగిం చెదమా కర్ణి ంపుముశ కృసమ ప్ర భుండగు వాలి 

వాతుం డగుచునుండ మన కిహితు బగుళొందజు వానరులు కళ తవంతులును 

గళ శ్రరహితులు నై సమిప కాన సంబుల నుండీ చనుజెంచికివీంఢాదువ్భ9 వే 

శసానంబులు ననస్టస్థలంబులు బలాతొ్కారంబున నాక్రమింప నున్నవారనియా 

పు "ఇజీంగించిరి గావున నట్టివి ప్ర యు_క్తలుబ్దసు గీ వాదిజ్ఞాతులవలన మనకు 

గిమ్మి౦థావస్థానంబునందు. దుము.లంబుగా భయంబు వాటిల్లు నట్లు గాక 

మున్నె యంగదుని. బదస్థునిం జేయు మని యల్చాంతరగతు అగువారు పలికిన, 

చ, అన విని తార యి ట్లనియె నక్కట రామశిలీముఖాహాతి 

నన చరనంశ శేఖమండు వాలి వాతుం డగు చుండ నాకు నెం 

దును నలప న్మనోవాగుని తోడిదె లోకము గాక యిందు నం 

దనుండును జీవిశంబును బధంబును రాజము వేడ్క_ సేయునే, ర్] 2 

తుడు తౌర వాలి పడియున్న పృదేశ మునకు నచ్చుట చుం 

వ వీ నమ్మహాత్తునిపాదమూ ంబునకుం జనియెద నని పలికి శోకవిశేషంబున గోద 

నంబు సేయుచు 
గ్ 19 

క. చురుదాందోళితవనలత, కరణి వడిం దబ్బడిలుచుం. గరముల నురము 

నింము న్లోదికొనుచు దుర్భరగతిం జనుచెంచె విభుండు పడి యున్నెడకున్ 514 

వ. ఇ త్లేజంగునం జనుదెంచి. 
ర్[5 

ఛాఆ రిం దూలుచు రానుబాణపతితుం జె యున్నవాని న్పసి 
ఆట గీ రా న్ 

త్మ ర్త ను్తభ సర్వకీశ విలస తామా, జర్టిసింహాసన 

ర్త నుందుభిదాన వా" దకస మస్తారాతిసంతా న సం 
ఆని Pa 

ఎంటి 

హౌ ర్హ నృ గ్గను గాంచెం దార ఘనశో కాకల్పితనాప్టంత యె. 516 

న, మటీయు నామిహార్షంబు ఇాష్ట్రాలంబు వేత నివాతుం డై నమృగ రాజుమాడ్కి 

నిర్వ ఫఫ్టోపంశ మేఘంబువైై నడి సర్వులో కార్పితంబ య్యు సవేదికం బయ్యు 

గాలీయ ఇ హరణ వేళ యందునిగూఢ నాగ గ వాణంసుకొజికు గరుడుని చేతనున్మ 

థితం బెనమై త్యృంబుపగిది రామశనరాభివాతుం డై తరణికిరణసమ్మి శి తం జైన 

సంధ్యా భ్రంబుభ గీ ర కసి క్షగాత్రుం డై ముషనారణంబులాగున 
రణ మేదినిం 

బడి యున్న వాని ముహావాశీస మూపసష్టమహో మే ఫూాభు స్వనసన్ని 
భ నిస్వనుండ గు 

వాని క్ కృసమానవిక్రముం డగువానిం గృీడాసభుయకరకందుకీకృతేకులా దలుం 

డగువాని నరారని పాతితుం డగునాని హేమమాలిని వాలిం బోల నాలోకించి 

తత్పరిసరంబున. బ్రచండకోదండపాణు లెయున్నరానులత్షణులం జూచి: 517 



ర్ గోవీనాథ రామాయణము 

క, ఆలోలనయన మిక్కి లి, జాలిం బడి పరశునివాతేసాలముమాడి_౦ 

గీ లెడపినజం త్రము కీయ, నేలం గడు నవశ యగుచు నిలువున వ్రాలెన్. 518 
కే, 9 కెజంగున వ్రాలి యొక్కి.౦త వడికి, మరల నిద్ర మేల్కా.ంచినమాడి, ందెలివి 

నొంది కన్నుల కోకబాపిక్సగకంబు, లరుగు బేరంగ హానాథ యనుచు నేడ్చె. 

తే కురరికరణిదుగఖం చెడుకువల యాతీ ౧దూలగతిందూలుసుతునం గదునిగు మూరు. 
గాంచి రవిజు(డు శోకంబు గవ్పీకొనంగ,జూలిండీి దైన్య మనర వివణ్ణుండ మయ్యె, 

ఈ. అప్పుడు తార రామవిశిఖాసనము కళరా భిసంవాతి౯ 

'దెప్పర మైన బాధం బడి దీనతం జింతిలు చున్నవల్ల భు౯ 
దప్పక చూచి వేరం జని తృత్తను నంటుచు వ్రాలి శోకము౯ా 
గవ్పికొనంగ భూరిభయకంవీత యె విలపించ దీనతన్. క్తి 

ఎధయు తౌర వాలినిం గూర్చి విలపించుట. శయం 

చ, తరుచరవీర యిట్లు రణధారుణిపై € బడి దీన నై నన 
న్నరసి వచింప వేటి కిపు డక్కట లెమ్సు భజింపుమా నునో 
వారశయనో త్తమంబును మహోత్తులు రాజులు నీదుభంగిం బెం 
పటి గతభోగయు క్స్ గఠినావని పెం బడి యుండనే కదా, గిలి 

 నిర్ణకాసుండ వయ్య న న్విడిచి యిట్లు, రమణ నెద్దాని నీవు గాత్ర ముల చేత 
(3th, 

౧౧ 

గాలిలించితి నట్టినంగ్రానుభూమి, యధిస నీకు మిక్కిలికాంత యయ్యు గాన, 
సీ మర్కటనాథ ధర్మము దస్పకుంణ యుద్గము సేయు నీచేత సముచితముగ 

రమణీయభంగి వీరస్వర్ష సాధనభూతను హోహవభూమియందుం 
గోరి కివీ ంధలాగున వేట్ొకపురంబు గరిను నిర్మిత మయ్యె గాక యు 
నిచ్చోట నేటికి నిటు శయనించితి చెలగి నాతోడ భావీంప వేల 

తే, యొనర నినుం గూడి మధుగంధివనములందు 
ఘనత నెయ్యిపి మా చేతం గాలమందు 

నపహృతీము లయ్యె నట్ట పదార్థ ములకు. 
దలంప చేయడు విరానుంబు గలిొం గాచి, గ్ర్తిడ 

ఉ. అక్కట నీవు రామవసుభాధిపము శకోశరాహాతుండ వె 
చిక్కు_చు నుండ వై భవవిశేష వుడం” సుఖంబు పు "బెం 
పెక్కీన సమ్ముదంబు నశియిం చె న వారవిపత్పయోనిధి౯ 

న్న 

దక్కక మగ్న నెల నిక నాకీల నెక్కడిజన్ల మారయన్, గ్ల్లిగ 
ఆ.శక్రృతనయ నీవు శరనివహాతుండ వె, దండిశోక మొందుచుండం గాంచి 
పరల నాదుగుండె ద్రిద్దలె పోవదు, జాతం జేసినదిరయొకో త్రలంధ. ర్26 క. అనుజుం డగురపిజునిభా, రను రును న ట్రపవారించి యాతని వెతలం బనిచితి భాపాపము నేం డనుపమభంగం) న ; భంగిం బరిపక్వమై చేకూడెన్ ర్న్లి7 



కివీ ౦ధాకాండ ము, న్] 

చ, అనుజునివోష నీవు కొలహంబునకుం జనువేళ( గాదు వ 

గ్గని హక మాడిన న్వినక యక్కట గాలము శ్రాటం బట్టి గొ 
బున గాని ఇచ్చిన ట్ల్రడరు పుట్టంగ వచ్చితి నచ్చినంచ ఫీ 

కనుభ్న మయి నే చెడుగ నె వచియించితి నే వారీశ( రా, గ్ల్పిష 

క. ఫుట్టువు దొట్టియు శోకం, బెట్టిదొ యొక్కించు శె ౫ నొలులోనినే నిం 
వత వష వ్ సనో ము హు కెట్టు నిధన నై దీనతే, నట్టపుకో "ముస గుందుదాన మవోత్తా, ర్29 

కే.నగచరో శమ యిచ్చట నన్నుం ఖాని, స్వర్టపురనుందు గూపయా?' న విశేష 

ద్భ ప్ప లై నట్టియశ్చర స్ర్రీలం గూడి, చీలి వాగిచి శంబు వారింతు గాదె. 580 

క, బితకాొరియు నుపలాలితు., డతిసుకుమా రుడు సుఖార్హు డగునంగదుం డే 

గతి వర్తింపం గనం డిం, వితృ వరుడు కరుణ విడిచి కువితుం డగుచుండన్ .581 

న, అని పలికి యంగనపమారు నవలోకిం చి. ర్ి 

క. తనయా యూకపీపతిదుర్శన మిం దొరకొనుట దువ్క_రము నీకెందు 

స్షనివొండ నిపుడె పోలం, గనుంగొనుమా శం డ్రి వదనకముబము వత్సా, 88 

వ. అని పలికి యంతకంత గలం బగుకొకంబున నచ్దేవి నెండియు భ గ్గ నుద్దేశించి, 

చ. వికతగుణాఖ్యు. డంగదుండు ఏడ భవక్సి9యనందనుండు నీ 

మృుతిం గని కోకముం గదుర నేమియు. దోంపక పొక్కు చున్న వాం 
డిగని ననానదు?ఖమున శెంతయు. బాబ్బకడరకుండ మంజువా 

క్ప్రతతుల గారవించుచు శిరం బటు మూర్కొని బుజ్జగింపవే. గ్కిర్ 

క, ఎటు లైన నేమి రాముడు, కుటిలత వంచించి నిన్ను ఘోరా న్ర్రమునం 

దటుకునం జంపి వనజినీ, విటతనయునిబుణమునలన విడివడియం గదా, 586 

వ. అఏ పలికి యలుక వొడమినచి శ్తంబున న శలోడరి య_త్లపనసుతు ననలోకించి. 

క, తెంఫున నొగుచే నన్నను, జంపించితి కామితంబు సమకూడెం గదా 

"పెంపుగ నిశ రునుతో భో, గింపుము రాజ్యము గ్రహించి కృత కాముండ వె. 

వ. అని ఫోపాలంభంబుగా౭ బలికి వెండియు భర్త నుద్దేశించి, 589 

శ, బలరిపునందన యీాగత్స్కి విలవీంచెదునన్నుం బ్రేమ వీవీంచి తగం 

బలుకో వది యేల నీభా,ర్భల నందు వీరి. జూడుమా కృప తెలియన్. 540 

న. అనిన నతాగావిలాపంబు విని యంతకు మున్ను చనుదెంచి యచ్చోట నన్ను 

వా రగుటం జేసి కక్కినవాలిభార్యు లగువానరకాంతలు భ_ర్హృమరణక్ కా. 

శక్రాంతలై యంగదుం బట్టుకొని ఇక్క తెజింగుల నాక్రందనంబు గావించిరి 

పదంపడి తార జీవి తేశ్వరుం గాంగిలించుకొని, రడ 

ఉ. సాంగదవీరబావుుయుగళా వ్రియపుత్రుండ్ నై ననీకు నీ 

మంగళ విగ్ర హుం బ్రియకుమారుని సద్దుణసన్నివిష్టు నీ 

యంగదుల బాసి పోవు టిది యేర్హము గా దితం డెన్నం డేనియుక్ 

88 



క్ గోరీ నాథ రామాయణము 

సంగతి దక్కి విప్రియ మొనర్చెన బాలుడు భ క్లికీలుండున్, ర్42 
ఉ. అక్కట నీకు వానరకులాధిప వి ప్రియ మించు శేనియు౯ 

నకొంని చేసి యే నెలుంగ నీమృదుకంజస మాం ఘ్రీ మూలముల్ 
దిక్కని యున్నదాన నను థీరత నొంటిగ డించి పోవంగా 
నెక్కుడె వేగ తోడుకొని యేగుము వెంబడిం గూడ నచ్చెదన్, ర్4రి 

న. అని యనేక ప్ర కారంబుల భ్ర్తసమాసంబున వానర స్రీసమన్వితంబుగా దుఃఖం 
చుచు నతనితొ డిజె లోకం బని తలంచి సాయోప వేశంబుపేయ సముకటి లో లు యంబరంబు నుండి జూజిన తార పగిది చేలంబడి యున్న తొర నవలోకించి 
మందమంవ వాక్యంబుల నాశ్యాసీించుచు వొనుమంతుం డి ట్లనియె, న్ష్షశ 

రురు హనుమంతుడు తౌర నాశ్యావీంచుట, శయం. 

య . విను గుణదోవకృతం బగు, తనక ర ఫలంబు దేహీ తప్పక పొందుళా 
జననీ యీలోకంబున, ననిశము శుభ మైన నళుభ మైనం 'బెలుచన్. 5్4ీర్ 

ఉ. పూనికి చేహికిం బుదమిం బుట్టనయప్వుడె చావు నిక్కమా 
మానిని వారిబుద్భూడసమం బగు గాయము నందుల జాూఢ చా 
వ్యోనీకి నేమి శోక నగువర్ధితేత త్త్వవి వేకు లై నసు 
జ్ఞానకు లొక్లజన్మనురణంబులకుం దలంకొంద రెంతయున్, 546 

ఉ. ఈకఫిచ కన రి నును జేశ్వరడివ్య పృవత్క_ విద్ధత 
స్వీంక నఫకాఘముల్ దొలంగ నిర్థ్యలుండై సురరాజపుర్యసం 
ఖ్యాకమనీయభూరివిభవా ప్రి వహించ సదో జీ త నీ 
వాకులపాటు దప్పి హృనయంబున థై.ర్ధిము గూర్చు మి త్రటిన్, న్47 

చ, అకలెడునిన్ను. జూచి వృాదయంబున శోకము విస్పరిల్టంగా 
నిడలుచు నున్నవాండు సుగుణాకరు. డంచితేవి కముండు నీ 
కొడు కీతం డంగదుం డితనిం గుందకేయుండ ననూనయింపు మి వ్వకువున నేడ్చినకా మరల వత్తురె చచ్చీనవార లుర్వరన్, ర్48 

"లే.మానినీమణి జంతుసంతానమునక్రుం 

గాల 'మొకరీపి వచ్చునే కర్మయు క్ష 
సరణి యొక వేళ సౌఖ్యంబు సంఘుటించుం 
గడంగి యొక వేళ దుంఖంబు గలుగంజేయు. 

ర్43 'లే.భూశ కోటికి నిజక_ర్శజాతఫలము 
అనుభవింపక రిత్తవో దట్లు గాన 
ధరణిం బండితుం డగువాండు తత్కమం బె 
జింగి శుభకర్యములె యా చరింపవలయ్యు. 

ర్ర్0 



ర్ట 

నన్కు. ౦భధథాకాండ ము, గ్ 

విను మర్నువనసంఖస్టాపు గ, వనచరు 'లెన్వానియందు నర్తింఫుదు శా 
॥ ఇక్క శో ల nen =) 

యనిమేవళలోకనాయ*, తేనయుయ దిస్ట్రాంతే ముందె చెవనియు కిన్. గ్౪! 
QQ అల 

జే. సామదానశ మయమాచణురుండ గుచు, న్యాయ గృష్టాగ్థు డై పెక్కు హయనములు 

ధర్హ్మశత మొనధా సని దపిలి యేల, నళనిం గూర్చి దుళఖంచుట హితీమె నీకు. 

శే, ఎ్యావానరపుంగవు లగమిం గొలువ, నీకుమారకుం డంగదుం డీసను స 

కీశ రాజ్బుంబు నీదుసం శేశ ముడుగు, సు పాలీంచు ధర్మవిహారపరతే. ద్గ్ఏ 

, జనకుని ఉమునం ద, శన యుండు సదు రిక ప భానధనంబుల్ 

గొను టీది ధగ్ఫోదితీ మంగని యంగదుం నేలుల గాగ కవీరాజ్యుంబున్.. 554 

వాలిని సంస్కగించి పగవారము లంగదు నెల్లి ప్రీతితో 
రం 

కి వాజుం జీ ల్చు౫గ ౫ బ్రోలికి నాజుం జ సెడకు ఫొల్పుగ గడ్డియ నెక్కి రాజ్యుల 

శ్రీఎసతాస్యు. శ యధివసించినఫ్నుత్రునిం గాంచి చి_క్తసం 
న cy a 3 

కీల తొ కము నడిచి శీను ఫొంతి నిగం చెంతయున్. న్న్ర్ 

అని యనున భయూలటాపరటులుం బేష్చచున్న హనునుంతునివాక్యుంబులు వని 

భ్ గృృవ్యనన పీడిత యగునయ్యంగన యి ట్లనియె. న్ర్ 

_అంగదునిబోటుతనన యులు సంగతిగా నూర్వు రున్నశ్వసనాత్యృజ యీ 

మంగళివిగ వుం డగువారి, ఫుంగవుం డున్నట్లు మదిశీ ముదము గలుగు నే.55? 
wy గ 

పవనసుత యంగదున కీ సావగాధిపశిక్వ మేల పతివివ్మట నీ 

రపిసుము(డు రాజస్టతం త్ర, వవహోరములందు యోగ్యుం డగు గాక రహిన్. 

. గని య త్తి పెంచి గుడువం, బనివెడుజనకుండె నేండు బలరిపుపురికిం 
శ 

జనియె నంట యంగదునకుం, బనిసేయు నె తుచ్చరాజ్యపద మనిలసుతా. 5509 

మజీయు మహోనుభానుం వగునీకసిరాజుసం శ్రృయంబుకం కు నా కుభయలోకం 

బుల నొండొక్క.దిక్కు_ లేదు గావున నభిముఖహాతపీర సేవితం బగునీశయనంబు 

శీవించుదాన సని పత్యునుగనునవాంఛం జేసి మె త్రవడనిచి త్రంబున నత్తార కవి 

స చ్చమునికిం బ్రతి త్రేరం బిచ్చి యతని నిరు త్తరునిం చేసీ యనేకవిధంబుల విల 

వీంచుచుండం దదీయా ర్తనొదంబు విని సం క్రందనసందనుండునే త్రంబులువిచ్చి 

చూచి మెబ్లన నాశాప్రసించుచు నంగదునిం జూచి తదీయా గ్రృభాగంబున సం 

పా పవిజయుండై యున్నన్ముగ్రీవు నవలోకించి సస్నేహంబును సగారవంబునుం 
సల్ ఆటీ య గ 

గా న్య క్షవాకస్టంబున ని ట్లన్ యె. 
ర్థి0 

రురు. వోన్ స్కుగ్సీవునకు పీడనము గణిసీ కాంచీనమాల యొసంగుట. శు 

ఈనురసాః స్తసందన సుడి జడలంగ ననిచి పత్నిని దక్క. గొనియ ననుచు 

నను దోషయుతునింగా మునమున6౬ జూడకు మవితథంబుగ భావియగునియతీని 

బుటినయపరళ బుడి మోహంబున' 
గృమ్ఫుమొణునింగా జజీంగికొనుము 

కి నొక్క_మాటు దె వి 
శ్రాతృసాహోర్షంబు రాజ్ఫుసుఖంబును మన ర్వురకు నొక్క దె 



60 గోవీనాథ రామాయణము 

తే. కమున నవిహితమయ్యె లోకంబునందుల బరంగ నాజై వకృతయుగ పదవిధాన 
మరయ నన్యువిధంబుగా డెటీగ్నియున్న ,ఘనులకిలయ గోపతాపము బ్లలుగ వెపుడు. 

వు అది యంతయు గతజల సేతుబంధంబు తలంచినం బ్రయోజనంబు లే దింకం 
గార్యంబు తజంగు వినుము. 562 

స్రీ. భానుజ కన్నులు గానరా నయ్యం (బ్రాణము కంఠగత మయ్యె నమరపురికి( 
దడయ శేగెడను జెప్పెడిటేమి నీ కిక మహనీయకీశసా మూ,జ్యపదవి 
నీరుల నంతకపురస్తీలము గై కొమ్ము బొవృపూగ్దాస్యుః జై సరల వ్రాలి 

రా 

దీను డై కోకించు నాని బ్రియుం డగునానిం శ్రాణసమానుం డై నవానిం 
శే, దనయు నంగదు: జూడు మోతేనికి నథోయ 

మొస(గి దుగఖంబునకుం బొరకుండ దాత 

వై పరిత్రాత వగుచు నాయట్ల నీవు 
క్ డ్ంగి నిత్యంబుం గావుము కరుణ మెటుని, 563 

వ. నుజీయు నీతాశేయుండు నీతోడం దుల్యపరాకమురడును శ్రీమంతుండు నను 
రూపకర్తుండును దర్తుణుండును నుహోబలుండును కావున నీకు చాసటమెొ నీవు 
చూడ రణంబున నవృకృపరా కమంబున నొ కమించి కృవార్టదలోకంబు నె (UU (QQ 
నశ్రమంబున నిర్భింసంగల౧ డదియునుం గాక, గ్డి4 

"కే, తపనజ సుపె.ణపు త్రి యూతార సాధి, యర్థనూక్షువినిశ చయమందు. జూల 
నేర్చు గలది కా ర్యా కార్థునిరయజ్ఞ , తగవు ధర్మంబు నడ పెడుతన్వి సుమ్మి.565 

క, ఈనెలంతభావ మొక్కిం, తెనను విఫలత్వ మొంద దటుగావున నో 
భానుసుత యెద్ది పనిచిన, దానిం గాదనక చేయందగు నీకెపుడున్. 566 

వ, మజీయు నొక్క హితంబుం జెప్పెడ వినుము ర్67 
క, అవిశంకచేత సీరా,ఫఘువకార్యము నీ కవళశ్యక_ర్షవ్య ముగు 

న్షవిలి యొనశ్చక యుండిన, రవిసుత ననుం బోలె నిను శరంబున ద్రుంచున్,568 క, ప్రాకటముగ నిథనందన, నైళొను మోదివ్య హేమకంజాతసవా 
స్రాకీర్షమాల యిది య,స్తోకబలారోగసి విజయశుభముల నొసంగున్. 569 

న్స్ అని భ్రైళ్ళసొహృడరబునం బలికిన వాలిపలుకు లాకర్షించి వార్ష ౦బుం బరిత జించి క్రమ్మణు దీనుల్లణై. గ్రవాగ్షస్తుం డై నచంద్రునిమాడ్కి నివ్ప/భత్వంబు 
_ నొంది కొండొకసే మధురాలాపంబులం చేతి యఠనిజేత 
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కవీ, ౦ంభఛాకాండము, ' ét 

బ్రీయమునం దృప్రీయమునందు బెగడు నడక 

షయమ గలిగి నూర్ఫుసుతవళ గతుండ వగును. 571 

అ. నక్స యీన వోలె వాత్సల్యమున దివా,కరసుతుండు నిన్ను గారవించు 

నతనిరిపుల గిపుల కయ్యెడువారల, విడిచి విహితవృ త్తి వెలయు మింక. 579 

క, అనిశం బప్రణయ మరీ పణయం బీశం డొసంగు బహుదోషముల 

నీను మటు గావున బ్రియనం, దన మధ్యమభావ మొంది తనరుము నీవున్, 

వ, అని బోధించి శక  వుత్రుండు ఛంసంవీడితుం డగుటం జేసి వివృ త్త నేత్రు,ండునువికృ 

తవదనుండును దై జీవితంబులు విడిచ నిట్లు సంప్ర ప్తమరణుం డై నవాలినాలో 

కించి ప్లనంగపుంగవు లెల్ల నాహోకారంబులు సేయుచు వెలవెలం బోయి బహూ 

పరాక్రృమంబుల దుకఖంచుచుండిరి కిస ంధాపురంబు ళూన్య చత్వర వేశ్తాంతం 

బై యుండె నుదాస్థనంబులును బర్షీతేంబులును గాననంబులును దక్కినవాలి 

విహోర ప్ర బేశంబు లన్నియు. బాడళినట్లు చూపె నప్పుడు వానరు లందణుం 

గూడుకొని శో కా'వేశంబున. 514 

ఎధుయు మృతుం 'డఉనపాలిం గూర్చి వానరు లందటు విలపించుట, చధుం- 

శే, కడిమి చెవాష్టిని భూరివేగమునం గాన 

నములు ననముటు మృదులతాంతములకో డ్ 

ననిశ మనుబద్దములుగ6 జేయంగం బడియె 

నవ్విధం బింక నిపు జపం డాచశించు. ర్1స్ 

సీ, న త్తప్షనంపన్నుండు చతురుందు గోలభుం డని యెడుగంధర్వుం డాజికాంత్6 

బె నెత్తీ వచ్చినం బరంగ నెవ్వండు పదియేనువర్ష ము లసమానలీలం 

బవలు కేయును ఫోరభంగిం గయ్య మొనర్చి యంతే పోడళవత్ప రాంతమందు 

దుర్వార భు జవీర్యగర్వంబు పెంపున గోలభు నవలీలం గూల నేసి 

జే.కడంగి మాకందణికు వేడ్క గలుగ జేస్కెనట్టి జిత కాశిబల రాశియమిత బావా 

బలవినిర్జి తై కేయపాళి వాలి, యి ల్తెజింగున వాతుం డయ్యె నృపునిచేత. 

వ. అని యద్యుతశోకంబులు మనంబునం బెనంగొన నందజు దీనవదను-లె సింవా 

యుతం బె నముహోకాననంబున వృమభంబు ' పడినం దలంకుభేనువులచందం 

బున సుఖంబు విడిచియుండి రంతం దార మృతుం డై నపతి నవలోకించి నోకా 

ర్ల నపరిప్లుత యై పరశుచ్చిన్నం బె నమహ్మాద్రునుంబు నా శ్రయించిన వనలతే 

కై నడి నతనిం బరిరంభించి శోక్రభాప్పజలంబులు త్రదీయముఖంబున సాంద్రం 

బుగాం గురియ నేడ్చుచు నిట్లని విలపీంచె, ... . విగ 

ఉ. వో వృాదయేశ యెంత హిత మాడిన గ కొన కీవు వైరిసం 

దోపావినాళ కారిరణదుర్ణయ'రా మళరాహతుండదవై.. 

యూావా గలంగీ కరణ శళిలోపచితం బగుదుస్పు) జేశఘో .... 
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రావావభాతలంబుపయి నక్క_ట చేడ్చడి నేండు గూలి లే, 578 

క, కరయుగమున నిమ్మేదినిం, ఇరిరంభించుచు మహాత్మ పలుకవు నాతో 
హారివర యిది నాకంకునుు, గర మెక్కు_డు నెయ్య మేమి గావించె నాగిన్.579 

క, కాలానుసారి యె నేం డీలాగునం బత్పాత మెసంగ విధి యహో 

మే లించుకై నం 'దెలియక, వాలాయము సూర్యపుత్తే వశగతుం డయ్యెన్. 580 

ర కప మాలి - దైవ మిటు నీ కపకారము. జేసె నింక నర్మ. కునూరు 

న్విఫులయశోనిధిం బతింగాల గవీవంశజు లెల్ల భక్తిం గావింతు రొగిన్. గ్81 

క, ఈవిధమున నిలవించెడు, నా వాక్యము దీనుం డగుతనయువాకన్టము సం 

భావించి కరుణ మెజయంగ్క దేవేంద్రతనూజ యేల బేర్పవు మమ్సున్. 539 

సీ, జీవితనాథ నీచే మున్ను నిహతులై రక్కసు లెక్కడ దిక్కు_మాలి 
పడీ యుండి రక్క_డం బగతునిచేతం జే టాంది నీ విటు పడియుండ వలం 
దగవానె న న్ననాథనుజేసీ యొంటిగ విడిచి పోవంగ నీకు వీరునకును 
గన నొసంగుట గా దటు లైన నాపగిది ననొథ యె నగల బొగులు 

కే. టంతీరె ఫలంబునా మాన ముదియడం "గ నుఖముసశియించెవై  భవస్స్ఫూ ర్రిపోయె 
బరమగతి భగ్నయయ్యె నపారదు॥8ఖ, వార్డి లోన మునింగితీ వాసవాభ. ౧88 

క, వినివాతు(డ వై ననిన్ను, నని కనియును నోదుగుండె వేయిపజియ లై 
చన దకట యేమి వగ చెద మనోవారా వజ డృసారమయ మగు దలంపన్. స్ర్రి4 

క, పరమ వ్రియుండవు శూరుండ, వరయంగ బంఘుండవు భర్త వగునీ విటు సం 
గరముపం బరనిహాతుండ వై, యుగువిక క్రమధుర్య నిధనమొంది"తే యకటా. లీనిస్ 

కో సుతళతకము గల్లిన మతి, సతతము ధనధాన్యవస్తుసమితి శలిగిన౯ా 
బతిహీన యెనసలి క్కాయతవి కృ మ పోదు విధవ యనుమాట భువిన్, 585 

వ, మజియు.. గ్రమిశాగపరిసోమం బె ననశయనంబునందుం బోలె స్వ్పగాత ప్రభవ 
రుధిరమండలంబునం 'జెట్లు కయనించితివి శేణుకోణితసంవీతం చె నభ వదీయ 
గాత్రంబు నె త్తెజంగున. బాహువుల బరిరంభింప నేన్స నని వగచి. వెండియు. 

ఉ, పూసక రామకశకార్ముకవిము క్షవరై కశరంబుచేత చె 
వాష్షనిభయంబు వృత చరవంశపతీ హత నుయ్యె నేటి కా 

. భానుసుతుండు ఘోర మగు బంధురవై రమునందు నెవ్వగ 
ల్యాని కృ తార్థుం డయ్యెం గద రాజ్యసలీబలకోశయు క్ర కుం డై. 589 

“క్వ ముహార్తా నీవ పంచకగ్షంబు నొందుచుండ నిన్ను విలోకించి యేను భవదాలిం 
lL. సనన యంబున ౦దు హ్యాడయలగ ఇం బి నశరంబు వేశనివారిత నై తె ననియ"నేక 

. కొగంబుల విలవించుచు :న్రులడ నప్పుడు వాలిగాత్రగతం జై నళరంబు నవలో 
న సస గిరిగ గ వర నరిశీక్లల్ల జై నదీప్తాశీవిషంపునుం బోలె దాని నుక్సా 

“రై నయ న్యాణచ్చవియ సగిరిమ స్వకసంరుద్ధ 
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దినకరవినిస్పృతరశ్మియుం బోలె. జూడ్మికి వ్రేం గగుచుండె నప్పుడు శరపాదప 
శిలాజనితంబు లై శేతచ్చరీర వ్రణంబుల నుండే శోణశితధారలు ధరాధరంబున 
నుండి తాము 2 గై రికసంప్ఫ క్ష కజలభారలుం బోలె నాంద్రంబుగా స వించుచునుం 
జ వెండియు ము నజ్జేవి రామా స్పసమానాతుండై రణ నేణుపరికీర్టుండై రధిరోశ్నీత 
సర్వాంగుం డై “శీలం గూలి 'యున్నభ ర్త ర నవలోకించి లోచన ప. ప్రభవంబు లగు 
కోక బావ్పంబుల నతనిం బ్ర మార్జించు చు నుసైస్సగ్టీనంబున రోదనంబు 

చీయుచుం బింగాతుం డగుసరగదకుమారు నుద్దేశించి. 530 

నీ తనయ నీజనకుని దారుణపశ్చిమావస్థను జాడుము వై ర మెల్హం 

గడచ నె జముని ని కొయంబునకు( బోవు చున్నవాం 'జీనవార్యో దయాంగుం 

డూనినభ క్రిం దన్తాననీయాం ఘ్ర[యుగ్య్యంబున కభివాదనం బొనర్చు 
మనవుడు భక్తి కితో నతివేగమున లేచి వీనవృ త్రము లగుప్ఫథుభుజముల 

తే.నంగదుండ నేననినిబాహ్వాయంబునొడివి, యతని చరణాబ్దములుసమున్న తి(బరి గృ 
హించి విడువనిశోకంబు వృదయనీము, దట్టమై పర్ప మిగుల సంతాప మొంచె, 

వ. ఇట్లు దుకఖంచుచున్నకుమారుం జూచి తార వెండియు భర్త నువ్లేశించి. 591 

చ, అనుపభుభంగి నీకు వినయంబున ము న్నభివందనంబు జే 

నిన సుతు గారవించి చిరజీవి సుఖీభవ పుత్రే యంచు మిం 

చినయనుర క్లి తేటపడం జేయుచు దీవన "లెత్తు వేటికో 
యనఘచరి త్ర పల్క_ విపు డక్కట తొల్లిటీవ్రే మ దప్పెనే, ర్92 

కే. అధిప యేన బుత్రసహాయనై వినివాత, చేతనుండ వె నని న్నుపానింతు నిపుడు 
ఘోరకంగీరనాలీఢగోవృవమును, గూర్చి వత్ససహి తే యెనగోవుకరణి. 598 

కే. హోమునోనాథ నీవు సం గ్రాముయజ్ఞ, మద్భుతీంబుగ య జేసి రామా్ర్రసలిల 

నుందు నతి నగుననుంచానీ యనభ్ళథంబు, నందు నెట్టుసుస్నాతుండవై. తీవిపుడు. 

తే.కవికుభో త్తను శగెలి సంగ్రామమందు, 'మెచ్చి పరితుష్టుండై యనిమివవిభుండు 
కరుణతో న్స కొనంగిన కకనక మాల, యేల గనుపట్ట దజుత నేం డెందుం బోయె, 

జే, కె లరాజంబులకుం బ్ర దశ్నీణముసీయు, భానురు చియన్ముహాత్మనిచాయని కీ, య 

వాన లేంజ చు గతాసుండ వై ననిన్ను, రమ్యముగం బాయ కున్న దీరాజ్యిలమ్మీః 

వ. నుహోత్రా పథ్యం బగుమదీయవా క్యం' బంగీకరింపక త్రో చి పుచ్చి వచ్చితి వేను 

 భవదీయమతనివారణంబునం దసమర్గనై యప్పు డు పథం చినందునలన నిట్టియ 
వస్థ దొరకొనియ నీయట్ల యేనును బుత్ర త్ర సహితంబుగా నిహత నైతి రణవాతుం 

డ వై ననీతోయగూడ రాజలక్షీ నన్ను బోసి చనియె నని పెక్కు తెజంగుల విల 

వించుచు శోశార్ల ర్ల వపరిస్లుకయె కన్నీరు మున్నీరుగా రోడనంబుే నేయుచున్నతార 
నవలోకించి తర సీ యగును గీ గ్వీశ్రుండు భ్రాతృవధజనితేకో కాకా ంతుండై మొగం, 
బున దై న్టంబు దోంపల గన్సోల బా వృ్పజలంభు గృముేరచోనం - 'భుదిల గన 
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భృత్యపరివృతుండై. మెల్లన రామునిసమిపంబునకుం జని గృహీతచాపుండును 

గాలవ్యాళ తుల్య బాణుండును రాజలతణలబీ తాంగుండును మహోోదాత్తుం 

డును యశస్వీయు నగునమ్మహోనుభావ్రన కి ట్లనియె. 597 

ధులు సు గ్రీవుండు వాలినధంబును గుటీంచి పరితపించుట. శుఢుం- 

జన నాథ నీ వొసంగిన చౌస తప్పక బల భేదిసుతు. జంవీ స్పవగ రాజ్య 

మొసంగితి వైన నీయు శత్రీమవీరుండు పడుటయుం దార బి ట్టడలుటయును 

నంగదుః డధికశో'కా ర్తి దూలుటయును వీశ్నీంచి నామనం విఫుడు రాజ్య 

సుఖభోగములయందు బొప్పుడ కున్నది యురుదుగఖమున గుందుచున్నవాండ 

చే, సింకింగా నింత పాపంబు జేనీనాండ, నన్న "లేకున్న సురపదం బైన చేల 

తుచ్చ రాజ్యంబు విడిచి నేందొంటిపగిదిబుశమూకంబునందు.జరించు వాండ, 

వ. మపహోత్తా మహానుభావుం డగుముద గ జుండు నివాతుం డయ నంగదుండు 

పితృ్ళమరణదుగ ఖంబున జీవించునో జీవింపండో యని సంశయవిషయభూతుం 

డయ్యె మచ్చి త్తంబు మిక్కిలి శోకాయ త్తంఖై యున్నది శ్రోఢంబున నమర్షం 
బున నధర్శంబున నన్నం జంపించితి నాయట్టిపాపాత్తున కివాపరంబు లెక్క_డివి 

థ్రతృవధంబువలన లభించిన జై )లోక్యసామాజ్యం బెన నామనంబునకు 
సమ్మదం బొసంగ చేరదు వానరశాజ్యం బెంతగర్జి తకృత్యంబువలనం జేకూడిన 
తుచ్చసుఖం బనుభవించుటకం కొం గవిజూతి కుచితం బై నజీవనంబు సాశ్రయిం 

చి శైలకాననంబులం జరియించుట యు క్తంబు గాదే యని పలికి వెండియు 
నిట్లనియె, 599 

శే, ఇపుడు నిన్నేను హీంసింప నిచ్చకొలంది 
దిరుగు మని యొడ్డి పలికె నాధీరవర్యుం 
డతని కామాట యనురూప మయ్యె నట్టి 
యనఘుం జంపించు టనురూప మయ్యె నాకు, 600 

చ. పొలుపజి యేను బెక్కెడలం బోరులం జిక్కిన మున్ను కోపము౯ొ 
గలిగియు భ్రాతృసౌహృదమునం గృపతో విడివించుం గాని యె 
గ్రులు. దలపోసి ప్రాణమునకుం 'బెగం డట్టిదయాళు నీగతిం 
జలమున నెంత దుర్శకినొ చంపుట కోర్చితి రాజ్యకానుతన్. 601 

తే.భ్రాతృవధమునంగలుగుసామా,జ్యలాభ ,మెక్టుడో భ్రా తృవధమున నెసంగుదు॥ఖ 
'మెక్కుడో యని చింతింప కింతపనికిలబూను నే యెవ్వం డైన దుర్చుద్ది యగుచు, 

వ. మహాత్తా మద్వధంబు స్వమాహోాత్త్యానులంఘనంబువలన వాలికి సమ్మతంబుగా 
_ దయ్య నాకు బుద్ధిదా రాత్సరంబువల న థ్రాతృవధమాసవ్యరతి క్రమంబు సమ్మతం 
బయ నేను ద్రుమశాఖావభగ్నుండనై యొక్క ముహూర్తం బా రనాద్యం 
భుశేతు పచు వెండి యా నిట్లుగావించుట కళ్టుండవుగావని యవ్వని చేతనాశ్వ్వాసిం 
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కమ్మీ ంధాశాండ ము, రక్ 

బయ్యె నాచేతంగోధంబును గానుంబును గవీతర్పంబును బ బ్రదర్శితంబయ్యు వాలిని 

వంచించి చంవించనకారణంబున విశ్వరూ పవధంబువలన నింద్రునకుం బో 

నాకును బాపచింతకుల చేత నైన నచింతనీయంబును బాపక త్యులశేనై నం బరి 

వర్ణనీయంబును చాపాభిరుచిచేత నై న ననీష్ఫనీయంబును - ఫొవదర్భురచే నై నైన 
నస్ వేకుణీయంబు నగుముహాపాతకంబు సంప్రా _ప్పం బయ్యె నింద్రుని పాపంబు 

భూమియు జలంబును వృతంబులును యువతులును బంచికొని కుడచిరి శాఖా 

మృగంబునై న నాపాపం 'బెవ్వరు సంచి కుడుచువారు కులనాశయు క్తంబు నధ్ 

ర్యయు క్తంబు నగునిట్టిదుష్కృతకర్మం బాచరిం చియున్న యేను బ్రజాసమ్థానం 
బునకును యావరాజ్యంబునకును యోగ్యుండం గాను మహారాజ్యంబున శెట్లు 

యోగ్యుండ నగుదు లోకావమతం బె నగరి తము, ద్ర పాపంబునకుం. బ్రవ ర 

కుండ నై త్రి వృష్టిసలిల వేగంబు నిన్నుంబునుంబలె నీదురంతకోకంబు న న్ననున 

రించుచున్న దని పలికి వెండియు నిట్లనియె, " 603 

క ఊరు శ్రైాకృవథాపరకా, యము సంతాపోర్ట కాయ మగుపాపమయే 
భము వీడించుచు నున్నది, కృ మమున న న్లదిసి యేటిగట్టునుబోలెన్, 604 

వ, రాజేంద్రా నాహృదయంబుసంగలవి వేళ ర్యరావంమై నయీసాధువృ త్తంబు 
తనతోం గూడ వ ర్రించుచున్న శ్రాతృవధజనితపాసంబును సహీంపక వివర్లం 
శా బె నజూతరూపంబు వహ్నియందు. బరితప్యమూనం బగుచుం దనతో. గడి 

యున్నబుజీపాంశమలంబును సహింపక తాను వేజై నచందంబున. బృథగ్విధం 
బగుచున్నది. 605 

. నరనాథ నాదుదుర్నయ మోకుమారుని శోకతాపముం జూచి శోక మడర 
నురుబలవానరయూభథపయూభంబు పరగ నర్జస్థిత ప్రాణము క్రియ 
నయ్యెడు నని హృదయంబున6 డలంచెద నుతోడు" సులభుస్టండు సువ్ర తుండు 
సుమతి సువళ్యుండు సుజనుం డంగదునకు సరియైనతనయుండు జగతిల గలయలజె 

లే, యనఘచారి త్ర, త యీ బేశముందు భ్రాతృ, సన్ని ధానంబు మిక్కిలి సంఘటిల్లు 

నట్టి చేళంబులే 1 దింతయభుముం జేసి, శిష్టజనపార్శస్ర మేమని చేరువాడ. 606 
క్ష హీతకరు డీ తా శేయుయు, బ్రతికిన నత్తార పని కాలించుటకుక౯ 

బ్రతుకు నటుగాక తక్కిన, బ్రతుకునె యొకనిమివ మైన భానుకులేశా, 607 
మః భువన స్తుత్య భవన్ని బేశగతు లై పొల్పొంద నీవ రమా 

నవనాటో త్రము లంద తాజనకభూ నాథాత్శజళా సద్దుణ.. 

_స్పవనీయం దిలకించి వచ్చెదరు తథ్యం బేనుడారేయ వా. . 

సవినఖ్యం బెడ గోరి మేను దహానజ్యాలాలి కర్పించెదన్. 608 

వ, బేవా యేను మృతుండ నగుచుండ సర్వకార్యంబులు సనుర్ధి ంచుకొనటెకు 
మీరె: చాలుదు రజీననార్హు ౦డను గృ తాపరాధుండను గులవాంకృకుండ నై నేన 

నా కను మయొసంగుండుల 1, Fog 

89 
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66 గోవీనాథ రామాయణము 

శే, దురితచిత్తుండం గులనాళకరుండ నై న, యేను లేకున్న రామ నీ కేమికొదవ 
వాయుపుశ్చాదివానరనరులె నీదు, కార్య మంతయు సాధింపగల రధీశ, 610 

-ధ్టుదడ్దు వానరులు తౌరను రాముసమ్హుఖమునకు 6 దోడి తెచ్చుట, ర్రైర్చుం- 

వ. అని దుగిఖావేశంభునం బలికి కన్నీరు నించినను గీ,వునిపరి బేవనంబు వీని రా 
ముంను కించి దశ్రు పూరితముఖుండై కొంశొత సే పూరకుండి వెండియు భువన 
రశ్నకుండును శీ తివమావంతుండు నగు రాముండు కోకాపనయనసముత్సుకుం 
డై వాలిం గాయిలించుకొని రోదనంబు సేయుచు నతనితోడిచె లోకం బని వడి 
యున్న తార నవలోకించి శదీయసంతాసం బుడుపుటకుం దగినమాట  లాడం 
గలవాడై యున్నసమయంబున గెందటు మంత్రు లమ్మ హోత్తునియనువుతి 
వడసీ యనునయాలాపంబుల ననేవి నూరార్చి రామునిసమిపంబునకుం దో 
డొ_ని వచ్చిన నత్తార నిజ తేజంబున భాస్మరునిభంగి వెలుంగుచున్న వాని. 
గరధృతశరచాపుం డగువాని బారులకుణబత్నీ తుం డగువాని మ హేంద్రకల్పుం 
డగువాని దురాసదుం డగువాని రాజీవ తాన్రులోచనుం డగువాని నదృష్టపూ 
ర్య్రూం డగువానిం బురువ ప్ర ధానుం డగువాని రాము నవలోకించిమున్నంగదుం 
డెజీంగి వచ్చినలత్ణంబు లుపలజ్నీంచి యతని రామునిగా నెజీింగ వ్యననాభి పన్నయి వివ్వాలించుచు శోకసంభ్రాంతళరీర భావ యగుచు విశుద్దనత్తు ఏండును రణోత్కర్ష ణలబ్ధ్బలతుండు నగునమ్మహోనుభాన్రున కి ట్లనియె. 611 

సీ అవనీశతీలక నీ వప మేయుండవు విజి లేంద్రి యుండన్రు ఏరవరుండ వంచితసత్కీ_ర్రి వరీధారికుండను కుతజోపమాతుండ వతులితుండ వనుపముబాణబాణాసన పాణివి సత్య సంధుండవు విచతుణుండవు సుదురాసదుండవ్రు వసుమతీశ మా నంతుండన్రు శూరజనముఖ్యు(డవ్రు మృదుండ తే, వధికరూపోపపన్నుండ వనచలధ్భృతివి, తలంపంగ మనుమ్య చేహేదయంబు విడిచి దివ్య 'చేహోదయంబున జేవమ _ర్తఫ: చక్రిజగముల6 కాలింపంజూలు దీవు, 612 

618 



కివ్క్యీ ంధా కాండము 

నావన సానుకందరపి నద్ద నగేం ద తటావకాశనుం 
దావసుభాసుత న్విడిచి యా స చవీంప . హై ఇల్లా 
భావమునం దవింపం డొకొ నుద్వొరపశం: థిమన్నచత్తుంై 315 

కే, అనభఘ సర్నీవిపీను డై నట్టితరుణ 
వురుషునకుC గలసంతాప మరయ నింత 

యనుచు నీవె యెజుంగుదు వళ్నిం. గూడ 

బనువు నుతేం దుబడ లేండు నన్నాసీ యచట. 

వ, నుహాక్రా మద్వధంబున నీకు స్తేఘాతేదోవంబు గలుగు సని తంల. అ, 
పురుష్గున కర ఛరీరంబు పత్నీ యని నానాశా స్ర్రంబులు వేదంబులు పలుకుటం 

జేసి మద్దుధంబు చాలివధం బె యగు నీకు పనధదోషంబు లేదు మజియు 
బానవంతు లగువారికి లోకంబునండు దారప్ర దడానంబుకంకు నొండుదానంబు 

లేదు గావున నీవు ధర్మపు కారంబు విచారించ నన్నా పియభార్యుం డగువాలి 
థాసంగుము దీన నీకు * బుణ్యంబు గలుగు నధర్మ సంయోగంబు గలుగనేర చెల్ల 

భంగుల ననాథనై విలవీంచుచున్ననన్ను నధింపు మే నాను త్రమాఠంగ విలాస 
గనునుండును ధీమంతుండును బ్లవంగలోకవల్ల భుండును వశాక్షో త్రనుహేను 
మాలియు నగువాలిం బాసి యొక్క_నిమివషం బైన జీవింపం జాల నదియునుం 

గార, 617 

చ, అనుపము'బాొహాువి క్ర మవిహోరు(డు ధీరుడు శళూరుండు నికో 
ధను డగువాలి కిందు నిటు తప్పక యె గ్లొనరించి లీవు నకా 
భుసతరవజ్రతుల్యవిశిఖంబునం బంచత నొందంజేసీయ 
య$ష్టనఘునిం గూడం బుచ్చి నృప యచ్చట నైన హితంబు సేయవే,. 618 

_ంధ్దుర్లు శ్రీగాముండు తార నూజడించుట, శతం 

న. అనిన నారఘువల్లభుండు తా రావాళ్యంబులు విని య గ్లేని నూరార్చి హీతం 

బుగొ ని ట్లనియె. 619 

నీ, వీరపర్నిరొ యింత వినుతి సేయంగ చేల జగము విరించుండు నెగడం జేసె 

నతనికృతంబున నగు సుఖదుగిఖంబు జగము లన్నియు వానిశోసనమున6 ' 

దప్పక నర్తించుం దత్మమంబున నీవు భూంనసంతోషంబుం బొందంగలవు 

సంగతి నీవుత్రు, డంగదు. డింళమిోాంద యౌావరాజ్యాధిషత్యంబు. నొందు 

ఆ, వీరపక్ను లింఠవెణ్టు లై లె పరి'జేద,నంబు చేయం దగవె యంబుజాశీ , 

యనిన చవోలంది జనపరిమాటలం, జేజి భొంతీ కాల మూర కండె "a 

ంధుధు రాముండు వాలికిం జీ బ్రేశసంప్కారాదుం6 శావింపుండని కుర్ర్రీవాదులతో కెప్పుట్లు శా 

వ; పెండియు నామహీనల్త భండు సనన wed ను శ్రీ వారగ iain 
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దానిం గావింపుండు బాపష్పమోవీణంబు చాలింపు(డు పారలొకికకర్య్యం బెల్ల 

వారి కనుషే యరిబు విహిత కాలంబునకం శు ను త్రర కాలంబునం దించుక్యయెనం 
గరం బుపాసీంచుటకు శక్యంబు గాదు లోకంబునందు. గాలంబు కారణం [ై 

'సమస్తకర్యసాధ నం సర్వభూతనియమునంబునందునిదానం బె యుండుంగాలం 

బు దక్క_ నెన్వని కెన్సండును బృవర్హకుండు లేండు నియోగంబునం 'దెవ్పండును 
స్వతం శ్రుండుగాండు స్వభావంఘున వ వ ర్రించులోకంబు కాలపరాయణం మై ప్రవ 

ర్రిలుం గావున నాలోకంబునకుం గాలం ౦ బిష్టప్రాపి హోత్రంబునం బర రమప్రాప స్యం టై 

యుండు మహాకాలంబు సర్వప్రాణులకు సుఖదు* ఖస్రాపకళ్వంబున 4 దివసపత్షు 

మాస త్వాదిరూపకొ పాధికకాలంబునతి క్ర మింసంజాల దట్లగుటం జేసి కాలంబు 
న్యూనత్వంబు నొందదు స్వతంత్రంబె నకాలం బె స్వకృతవ్యవస్థ నతి క్ర కమింపం 
జూల దనం బరతంత్రు,౦జె జై నయనుస్థన జీని చెప్ప వచ్చుం గాలంబునకు: బురు 

మనితోం గూడ వ వకీకరణ హేతుభూతమి తేజ్ఞాతిసంబంధంబు లేదు వశీకరణ హే 

తుభూతం బై నబంధుత్వంబును లేదు వశీకరణ పాయభూ తపురుషకృతోపకారా+ 
దికంబు "లేదొ వళీకరణో పాయ భూత పురుషకృతపరా క కోవముంబును లేదు గాన్రన 
సర్వకారణభూతం బెనకాలంబు పురుషునకు నశ్య౦బు గా దింక నే మన్నను 
హి తంబుగోరువానిచేత సాగ్టవేశీ తహేతుభాత కొలపరిణానుంబు దృష్టవ్యం_బె 

యుండు ధ ర్లార్థ కామంబులు కాల మాయ త్తంబు లగుటం చేసి మే కాలంబుగ 

నెయ్యది కర్తవ్యం బగు నక్కాలం "సలంఘనీయం బై యుండు నిప్పుడు భ వద్వల్ల 
భుం డగు వాలీ మద్చాణకృతప్రాయశ్చి తృత్వంబున స్వకీయప రిశుదై భా వంబు నధ 
గమించియీోలోకంబునుండి విహిత కాలాను మీతధ కాస్థ కామసంబంధంబుల చేత( 
బవిత్రం బైన క్రియాఫలంబు నొందె నమ్మహాతని చేశ స్వవిహితధ ర్మానుస్థానం 
బునలన జితం చ వీళ్ళతం బై నన్వర్షం బెస్పుడు పరిగృహీతంబయ్యు నితేం డెద్దాని 
నధిగమించె నట్టి యీనియతి తి శ్రేష్టతర మొనది గావున పరితాపంబు దక్కి వాలికి 
సంస్కా_రాది క్రి భ్ యలు నిర్వ రంపం డని ) శాముండు బహూుుఇప ప్ర శారంబులం ట్ర జ్ 

ధించునెడ రామునివాక్యంబుల కనురూపంబుగా లత్మణుండును దత్యాలసద్భ 
శం బగువాక్యేంబున నుగ్రీవ్రన కి ట్లనియె, 621 

=భిత్ట అతృణుండు సుగీ గ్వీనునితో వాలికిం చ్రేతసంస్కాారంబు గావింపు మని చెప్పుట. శుఢుం 
అనభు నీవు బ్రీ బీతి సంగదతారాస్క _మన్వితుండ వయి సమంత్రకము గ 

/ నర్లు ధుల వాలి కగ్నిసంస్కారంబుల చేసీ వ్రేశవిధులు జయ మవల, 622 ః ముఖ్య ధి వర ససంయు తనూతనళువ [ౌస్టముల్ 
 'చెరయజంఫు మిక బుత్తు ననన్యశరణ్య నంగదుం 
bese గాళ్ళ ్రము నొందక యుండ :నంశును 



శీమ్మీ౦భాశాండనము. కక 

శే, వివిధమాల్యివ, స్త్రంబులు - వివిధగంధ 

ములును భై లంబు ఘృతమును వలయునట్టి 
పరికరంబులు జేరంగం బనుపు మబ్ద 

మిత్రనందన యంగదు బుత్రు నిపుడు. 624 

'కే, తార నిప్పుడు శిబికను జేర బనువు, వానవకుమారు వాలిని వాన నేంద్రు, 
మోవం జాలినవారి న మోఘరయులం,గీకులబలాథ్యుబనుని యోగింపుమిపుడు. 

వ. భానునందనా యీభాలిశళ్వంబు విడువుమోపురంబు భవదథీనంబు శ్లీ థ్రుంబుగ 
సర్వ కార్యంబులు నిర్వ ర్రింపు మని పలికి సుమి త్రానందవర్భ నుం డగులత్షోణుండు 

'రామునిసమిాపస్థుం డై డై కొల్చియుండె నతనివాక్ళ్టింబులు విని తాపండు మి 
క్కిలి సంభ్రాంతచిత్తుం 3 డై కీమ్రుంబుగ గిరిగవ్వారంబుకడకుం జని యందుడాంచి 
యున్నదానే నతిరమణీయ యనశివిక న నేకవానరులచేతం చెప్పించిన రాజూనన 
సంయు కోయు దివ్టయు మవానీయస్యందనోపమయుం బథ్నీ ప్రతికృతికర్మవిభూ 

మితయు. జిత్రరూపపదాతినమాచితయు శోభనస్వఠూ పసన్ని వేశయు నీద 
విమానసమానయుం గుడో్యోపరి భాగతిర్య గవస్థిత ఫలకనిర్మితనానావిధనన్ని వే 
రంధ్ర వాయు ప్ర వేశనిమి త్తగవాతమోకారరం ధ్రయు_క్తయు సునియు క్రయు విశా 
లయు సుకృతేయు విశ్వకర్మ విరచితయు చారునిర్క్మి త క్రీ డా చలయుతయుం జూరు 
కర్య్మపరిష్కృతయు వరాభరణహారవిచిత శ్రమాల్యోపకోభితయుం శ్రీ గీ డార్థనిర్మిత , 
గుచేశగహానసంఛన్నయు ర కృచందనరూపీతయు( బుప్పాు సనభీచ్చన్నే యం 

బద ద్యమాలాలంకృతయు విశ్రాబమానతరుణాదిత్య వక్షో వేతయు నగుళిబిక నవ 

లోకీంచి శాముండు నుగ గీవునిం జూచి. 626 

ఉ, అన్నకు జ్రతకార్యము 6 రయంబునం జేయు మటంచు. బల్క_గా 
నన్నలిన వీ యాత్మభవుం డంగదసరయుతు. డై మహాధ్వనిం 
గన్నుల కోకబావ్చోములు గాఆంగ నేడ్చుచు దీనుండ్రై నుమే 
రూన్నతవాలిగా త్ర మిడె నొయ్య్టన దచ్శిబికాంతరస్థలిన్. 6917 

రుయా ఆంగదాదు లగువానరులు వాలి కు త్తేర క్రియలు గావించుట, శస 

శే,ఇ-శ్రెఆంగున శిబికయం దింద దృసుతుని, తనువు చేర్చి నానావిధధవళ మాల్య 
వివిధనూత్న చేలా ద్యలంకృతుల చేత, నొప్పం బూజించి మంత్ర సంయు_క్రముగను, 

నే, ఆర్యునకు నార్ధ వ్రదై పాక మాచరింపుం , 
డనుచు నానతి జూ గొంద జమితసత్తుసు . 

లాళివిక నత్తుకాని పోయి'రందుల గొంద 

ఆర్థులకు ధన మిచ్చుచు నరిగి రపుడు, 

వ. మజియుం దక్కిన ఈ రా ప్ర భృరివానళశ శాంత రంగడు, బట్టుకొని ని పీరఫీ శే జ. 
_ర్తనాదంబుల భర్త ను శించి రోడనరిబు '1 ॥ 



శ్ర నోర బాశ రామాయణము 

రోదనశబ్దంబుచేత వనాంతరంబునందు గిరిగుపోముఖంబులతోడ వనంబులు 

దుళఖంచీనట్టుండె ని ని కైజంగునం జని నివి క్షజనసంకులం బగునొక్క. నదీవులిన 

తేటంబునం "క యున్న చికి సమీపం బున శ్రిబిక నునిచి రప్పుడు తార శిచికాంతర 

శాయి యగుపతి నాలోకించి తచ్చిరంబు నిజాంకంబునం జేర్చుకొని దుణఖతయొ 

యి ట్లనియె. 680 

ఛాహాో కో త్రను హో కృపాజలనిధీ హో గోత్ర భిన్నందనా 
హో కల్యాణగుణో శ్ర త్రరా సుజనవర్యా హో ౫ మనోనాయకా 

శోకవ్యాకులచి త్ర త్ర నై మిగుల సంటో భించున న్నిష్వు డే 

లా కారుణ్య మెలర్పం జాడవ యకార్యం బేమి గావించితిన్, 681 

క, వనచరవర చుట్లం బడి, ఘునతరశోకమునం జాల గాసిల్లైడునీ 
జనమును గరుణ దలిర్పంగం గనుగొని భావీంప వింత కఠినత దగునే, 692 

చ. అనిమిష నాథనందన గతాసుండ చై నను నీముఖంబు నూ 

తనజలజాభమై యుదిత తొమరస వియవగ్శతుల్య మై 
యనుపమభూరిసమ్మదరసా స్లుత మై మేని యున్న నా౭టిచా 
డ్పున రమణీయకోంతిం గడు బొల్పుగ నొవ్పుచు నున్న దిప్పుడున్. 688 

సీ, ప్లవగేంద్ర, రానురూపంబున6 గాలుండు నిను బొలివుచ్చెనే నీతి మాలి 

దక్క జి ప విధవలై దీ్నత నేడ్చుచు నీపత్ను లందటు నిన్ను. గొలువ 

నొక్కటం జనుబెంచి యున్నవా ₹ేటికిం బలుకవు మతి సర్వపొరజాన, పదులు 

భృత్యులు చమూపతులుమంత్రు,లు ప్రీతి జనుదెంచియున్నారు సముచితముగ 

శే, వారినెల్ల సంభావించి చి నరుసతోడ,. నీడుకొలుపుము వీన్మట చేడు కలర్ 

నీవు మేమును గలసి మహావనముల, సంతతంబును గ్ర క్ష గావింత మధిప. 684 

వ. అని బహు పృ కారంబుల దుగఖంచుచుండి రంత నంగదుండు సున్తీ వసహితంబు 

గారోదనంబు సేయుచు. బితృక లేబరంబు చితామధ్యుంబునం బెట్ట విధిప్ర ప, కారం 

బునననలు6 దరికొల్పిన నప్పానకుం డాత తృశిఖాపరంపరల వాలికశేబరంబు భస్మ (ఇ) 

బు6 జేసె నంతే సంచయనాదికృత్యంబులు నిర్వర్తించి పదంపడి నదీజలంబుల 

వాలి కుడకకృియలు గావించెం దక్కినబంధుమి త్రజ్ఞుతులు వేక్వేజణు యుదకదా 
నంబు గావించి రంత బ్రేతకార్యంబు లన్నియు “సర్వే ః రించి కృతక్ళత్యు 'లైరి 
తదనంతరంబ ను గీ వుండు సలత్మణుం డగురాము నుపాసించి యుండె సను స్ప 

వానరులు మంత్రిస నహితంబుగా 1 సు గృీవునిం బరివేప్టీంచి కొల్చియుండి రిత్రెఆం 
గున నందజుం గృ శాంజలిపుటుై నుహార్టులు విలా మహాునింబలె నకి శీప్రగర్ము 0 

నూ 

_ డగురామచంద్రునిం గొల్చి యుండ నప్పుడు సుమేరుసమానశరీరుండును దరు 
ణాదిత్యసన్నిభవ ముఖనుండలుండు నగుహానుముం౦తుడు ఫాలకీలితాంజలిపుటుం 
డై రఘువల్లభున కి ట్లనియె. 685 

య యం 



కివి ౦భాకాధడము. 7) 

ఉశ్రిశు సానుముంతుండు రాముని$ గిమ్కీ.ంధకు విచ్చేయ బ్రార్భించుట,, ర్రైుత్తులా 

మ.దురితోద్వో ర్తను లై నవానరులకు౯ా దుప్ప్రాప మైనట్టి యీ 
పహారిరాజ్వుంబు భవత్ప్రసాడమున నీయాదిత్యపుష్రుండు సు 

నిరతం జేకానె మంత్రియు క్రముగం గిష్క్ 0థం బ్ర వేశించి భూ 
ల్ 
వర మూాయానతి సర్వకార్ఫుములు నిర్వ ర్రించువా. డెంతయున్ , 

చ, స్ఫురదురుదిన్య మాల్య మణిపుంజసుగంధిమహౌషధంబుల౯ 

గురునుతి నీ కొసంగి కడుంగోరికతో భజియించుచుండు నీ 

తరణినుతుందు కీభథనముదాయము సంతస మంది చూడ స 

త్రషరముగ మారు రా వలయు? దద్దయు' బ్రీతిం బురంబులోనికిన్. 

చ అన విని రాఘవుండు ముదితాత్తకుండై హనుమంతు జూచి పా 

యనియనుర _కిపెంపుమెయి నొడితి గా దనం గూడ డైన మ 
టీ We ఉర 

జ్ఞన కుని యాజ్ఞ ( బో ల్ స్పరక సంయమి నై పదునాల్లువర్ష ముల్ 

వనమున నుండువాండ నని వాళొని యొక్క తంబు. బూనితిన్ . 
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6౫ 

రేం పూనిన వ్రతేంబు నిండిన, గాని పురంబు జొర రాదు గావున మోరల్ 

నూనుగం బురి శేగుం డిపుడు, ఫానుజునకుం బ్లవగ రాజ్యుపట్టము గట్టన్ . 689 

యా రాముండు సుగ్రీవుని విడు ళొల్పుట. శ్రుథం- 

సీ అని పల్కి సుగ్రీవుం గనుంగొని రాము. డి ట్లనియె నీయంగదు. డధికసత్తు ఏ6 

డన్నకుం దనయుండు యావరాజగ్థమునకుం బా త్రంబు గానం దత్పదమునందు . 

నిలుపు మోతేని నిది సలిలాగమం జె నశ్రానవణమాసం౦బు జగతి కెల్ల 

నిమ్మాన మూడిగా నీల నాల్లు నెలలు వార్ది కసంజ్ఞక౦బు లె జెలగు నిట్టి 

కే, కాల ముదోస్టగకాలుంబు గాదు కారి 

కంబు సంప్రా ప్త మగుచుండం గడిమి రిపువ 
భార్త నురుగంగ వబయు నీ వంళథచనుక 

నూర నత్యంతసుఖలీల నుండి రత్ము. 

త్రాడు వానరులు సుగ్రీవునకు రాజ్యూభిేకము. గావించుట. తథా 

g40 

వ. వ నీసర్షతగవాగరంబున బఒత్మణసహితుండ నై సీవచ్చునం
డాంక నుండెదనిదిరమ 

ణీయం బై విశాలంజై యు_క్రమారుతండై ప్రభూతసలిలకమలోత్పలం బై యు 

న్న దని పలికిన నట్ల శాక యని సు గ్రీవుండు రామునిఛేత ననుజ్ఞాతుం డై యనే 

కవానరసమన్వితంబు గా వాలిపాలితం బై నకిష్కింధాపురంబు ప్రవేశించి వాజు 

మార్షంబునం జనుచు నెడనెడ నచ్చట వానరు లందజుం దన్నెదుర్కొని యభి 

వందనంబులు గావించిన నమ్ము తీజంగుల సంభోవించుచు నంత గవురంబున ' 

కుం జనియె నప్పుడు బంధుమిశ్రామాత్యులు సుగ్రీవునకభి పే. 5 ంబునీయనమక 

టిరందుం గొంనఆటు హేమపరివ్క్మ్భతేం జెనపాండరాతీషత్రంబును 
శం 

రా 

సువర్ణ దండ 

ఘండితంబు లై నళుక్ష వాలవ్యజనంబులును గరంబుల ధరించిరి కొందటు సర్వర 



79 

ux 

గోవీనాథ కామహాయణము 

త్నంబులును సర్యబీజంబులును సర్వాషధులును తీర సంతంబులై నతరువులకుసు 

మంబులును శ్వేత మాల్యాను లేపనంబులును స్థలజలజంబులునుసుగంధి మాల్యం 

బులును దివీంబు లగుచందగంబులును జాత మాపంబును వారిద్రాతుతంబులును 

న్రీయం బగుమధుసర్పిర్షధి ప్ర ముఖనిఖలమంగళ ద్రవ్యంబులునువై యాఘుంబగు 

చర్మంబును గోరోచన యును మృనశ్శిలయునుం దక్కిన సరోపపకరణసంభారంబు 
లన్నియు సమకూర్చిరి పదియార్షురుక న్వకలు. సర్వాలం కారకో భిత ఆ యభి షే కా 
ర్ధంబు పూరొస్ట క్షమంగళ ద్రన్యం బులు కరంబులం గొని చనుబెంచి రంత యథా 

కాలంబున నన్నవ, స్ర్రృసువర్త్మ నుణి ప్ర దానంబుల విప్రులం బూజించి నుంత్ర కో 

ఏదు లగువారు కుళపరి స్తీర్ణ యగు వేదికయందు ననలుం బ్ర తిష్మించి మంగళా 
భ్య డయార్థంబు నుంత్రపూతీంబు లై నహావిరాజ్ఞుహోమం బులుగావించి వరా 
స్తరణచి త్రమాల్ళోపకోభిత సువర్ణ ప్రాసాదశిఖరో ఫరినిరచిత మణిమయ నింహోస 
నంబునం బ్రౌజ్ము ఖంబుగా సు గృీవ నానీనుంగావించినువర్ల కలశవృవ భశ్ళంగం 
బులం బట్టి కెచ్చిననకణనదీనదసము ద్రసరోనర పుణ్యతీ ర్ధంబుల చేశమహర్షి ఏపి 
తీశా, స్ర్రదృష్టివిధానంబున గజగవయగవాతుగంధమూ దనశరభ మైం ద ద్వావిద- 
జాంబవదాంజ నేయ ప్ర భ్భాతినిఖలవానరులు వసువులు వాసవునింబో అ సుగ్మీన్ర | లో 

నభిషేకించి రప్పుడు, 641 

. అనఘ డిన పుక్రుం డభిషి కుం డగుచు నుండ 
నఖలచానరపుంగవ్ర లమితీహాద్ద 

కలితచితు = పులు త్తు లై గుంపులు గట్టి భద్ర 
వాక్యముల జయ పెట్ట రనార్య సరణి, 642 
జనవిభుం డగురామునిళా,సనమున సుగ్రీవం డాశ్శసము నంగదుని 
స్పృనముగ సంభావించుచుం బనివడి తగ యావరాజ్యపచమున నిలిపెన్. 648 

. అంగదుం డర్క_వర్ష కన కాంగదుం డిట్టు కృతాభిషేకుం జ 
యా సంగతి మిజు దివ్యవిలసన్మృదు తేజమున౯ జెలంగుచుం 

డం గని సర్వవానరు లెకందల సంతస నుంది కౌళలో 
_్రీం గడు సన్నుతించి రలకీశపతి౯ రఘునంశనర్యులన్. 644 

- నిరుపమహర్జోత్కర్షి త, గుకుకవిహర్గ వ్రభూత కోలావాలసం 
భరితం బె కిమ్మిరభధా, పుర మప్పుడు సలిల రాశి బోలెం జెలంగెన్. 645 

రుద్దు రామలక్ష్మణులు బుశ్య్య మూక యు జేరుట. చురుం- ' 

. అంత్ నిజూభి పేకకథ యంతయు సూర్యుసుతుండు రామభూ 
కాంతునితోడం జెప్పి తన కాంతను నారును గూడి సనుద 
స్వాంతముతో నునోజనుఖవారిధి. చేలుచు ధర్మయు క్రిచే 
నంతయు గీశ రాజ్యుపదమేలుచు నుండె గుమారయు కుండె | 646 జాత యం 
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కే అర్క_నందను? డభిషి కుం డగుచు నుండ 
రామభ'ద్రు౦డు కేజోభి రాము. డగుచు 
నపుడు లన్త్రణనహితుంై. యచటు వాని 
క్రీ న్రుమున ? బుశ్య మూ కంబు? జేరం జనియె, 647 
మజియును, 648 
శాస్టాలగొ పుచ్చచమరవరాహస ంచానన సేవితం బై నదాని 
నానామనోజ్ఞ నల్లీనికుంజమహీరువోనళిసంకులం జె నచానిం 
గనునీయశీత బవిమలో దకవి రాజ మా నజలాశయం ౫ క్ష్ నచాని 
రమణీయకుసు మసౌరభ సంగ పహూణప వమానమానితత్రలం బెనదాని. 

, నచలళిఖరంబు నెక్కి యం  జతివిశాల, రమ్యుతర మెనయొకగవార్టరంబు సొచ్చి 
మితృకులవర్గనుండు 'సామిత్రి ( జూచి యింపు దళుక్రా శ్ర మెల్లన నట్టు లనియె, 

నో అనఘా యసాపరష్టీతగుహ, 'యనుపను యె యు న్వాత మొ యున్నది గా 

వ. 

వున మనము వద్ది నాత్రము, చనునంతకు నిచట వసతి నల్పుదము రహిన్. 650 

మణీయు ని నిష్పరగితశిథరంబు శ్వేతకృష్ణ "తామ్ర మృశిలోపశోభితంబును నానాధాతు 
సమాకీర్ల ౦బును దరీనిర్భ్హరవిరాజి జెళం మి నునిరరతరకుసుమితమాలతీకుందగులి 2 నిం 
ధువార 'కురంటకకాదరబార్హ నసర్ద వృముఖవివిధ ఫల తాశరువండమండితీంబును 
శుకవికశారికామయూూరను రాళ ప్రమఖనిఖలపత త్రి తిరవనాదితంబును నై యొప్పు 
చున్నది. యిచ్చటికి సమిపంబున నమనోవారసంబ్లీస్ల కమల కల్హారకై రవమండితం 
బె నయొక్కసరోవరంబు రమ్యుంబుగాంబ, కాశించుచు న్నదిమజీయు నీగువానై 
రృతిజ్య్వారయు క్ష యగుటం జేనీ నర్షప్రవేశాభావంబువలన మిక్కిలి శెన్సమై 
యుండు: బ స్చాద్భాగోన్నత యగుటం జేసి పుఠరోవాతనిరోధకత్రంబువలన నీవా 
తయై యుండు నీగుహాద్యారంబునందు సమతలం బె దీర్ధృంబె భిన్నాంజనచ 
యోపమంై న్నిస్ధంబె మొక్క పాహోణం బున్నది యిచ్చటి కుత్తరంబున నీల 
జీమూతంబుకరణి సముస్థితం బె భిన్నాంజనచయా కారం బె మయమొక్కనీలశిఖరం 
బును దథతీణంబునం ౫ గై లౌసశిఖరప్రఖ్యం -బె చె నానాధాతువిభావీ.కం-బె బె యొక్క. 
క్వేతశిఖరంబును ద్ర కాశించుచున్న యవి యిచ్చటికిం బూర్చున త్రూ బాచీనవాహీ 

ని యగునొక్కనది యకర్షనుమై త్రికూటంబునందు జావ్నావియురలో లె దేజ 
రిల్లుచున్న దథయాగ్టపగాలలానముంబు మజణియును. 651 

. పులిననితంబయు క్ర క్యు 6 బ్ర పుస్త సరోతు హాషత్ర, త్ర నేత్ర యుక 

లలితమృ ణాళ దోర్యుతీయు రాజిత శె వల కేశ పాశ యుల 

విలసితపి-చికావళియు వి శ్రుతచ క్ర క్రపయోధశాఢ్య 22 యె 

చవెలువయు. బోలె నాప్పైడుం ఫ్ర ఇ, సిద్ధచరిత్రక కంటె నిమ్నగన్. 6౯9 
మ.తటినీతీరములందు. బొల్బెడి మహోళ్త చూచి శే శింశుపా 

వటహింతాలరసా లసాలధవనింబప్ల కుజ ంబీరళ 
an 
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స్ఫుట భల్లాకక మాధవీకురనశాకో కావళీపాటలి 

కుట జాశ్వగ్ధకురంట కాదివివిధథ బీరువా వ్రాతమున్ 658 

చ, అలమఘుచరి త్ర కంక హృదయంబుల గూరినరాగపూరముల్ 

వెలి కుణుకొర బశే త్రములు విస్పుచుం గప్పుచు జోడు గూడి యా 

పులినములందు చేక్కె_డలం బుష్పుశ రోగతిం గలి సల్పెడులా 

గళ రవమాధునీమహీవా గ్రాలంగం జకృమ రాళ దంపతుల్ . 654. 

ఉం ఒక్కెడ ముందమారుతర యూార్జికనూత నపుండిక రై యె 
యొక్కెడ శీతలో దకకణోతీ తకోకనద ప్ర కాండ మొ 
రొ క్కెడ గంధలుబ్ధమధుపో నరనీలపయాజహ వుండ మై 

యొక్కెడ వాద్భ్ధసంపదల నొప్పుచు నున్నది కంచు నిన్నుగన్. గ్రగ్గ్ 

క, పారిస్టవశతశొ భిత, యె రమణీయాండజార వానాదిత్ యె 
సూరీజనని పే.వితే మె, యాగూఢిం బొల్చుచున్న దాపగ కంకు. 656 

క చందనతరుబ్బం నంబు లృమందనునోహరసుగంధి మహనీయము లై 
కందళితవిద్రునుము లై, యందంద చెలంగు చున్న వంతటం గంశేు, 657 

తే. అనఘ మూ దేశ మతిరమ్యుముగుచు. బొచ్చె, బర్వతోద్భూతసకల సంపదల చేత 
నర్జ రా త్రృంబుచనుదాకహర్థ మెసంగ నిచట వసీయింతమఖలార్థహితముపాం కె, 

వ. మణియు సు నీ వపాలితం ఇ జై నకిమ్కింఛాపురం వీచ్చటికి సమిపం బె యుండు 

మృదంగాడంపరంబుతో ౯ ౫ గూడి గీత చాదిత్ర నిషైోషంబును వానకులకోలావాల 
శబ్దంబును వినయబడుచున్న దని పలికి వెండియు ముం డీ ట్రనియె, 659 

ర్ వొరిరాజ్యంబును భార్యను, నిరుపమగతి నధిగమించి నిత్య శ్రీ ఫ్టీవ 
స్ఫురణ నిననందనుం డ, త్యురుతరసుఖగోన్షి నలరుచుండుం గా బే. 660 

“వ, అని పలికి యారఘుకుంజరుండు బవాదృశ్యదరీకుంజపుంజరంజితం బై నయన్న 
గంబునం బొల్పుగుహాయందు నధివసీంచె నప్పుడు. 661 

క. నిరుపమధాతుసముజ్ఞ పల, సురుచిరమ ణికటకసానుశోభిత మయ్యు 
న్నిరి సీశావిరహితుం డగు, నరవిభునకు సమ్మనం బొనర్పక యుండెన్. 662 od 

రుడు రొము(డు నీతం దలంచుకొని దుగిఖించుటు. ఛఖైరుం- 

వ, వ్ర తెజంగున నారఘుస చఛముండు లశ కృణసహి తంబుగా గిరిగువా నాశ్రయించి, 
ఉ. అచ్చటిపద్మకుట్కలము లచ్చటిమ త్ర తృమధువ్ర వృతేనజం 

బచ్చటినూతేనోత్సేలను లచ్చటిదాడిమబీచనంచయం 
బచ్చుగ జాసకీకుచకళాటీ రదద్యుతి చెల్ప నాత్మ లో 
హెొచ్చినకోకతా పమున నెంతయు. తత్సరతళ్లొ గృశించుచున్. 664 

వ, చిలుకలు మోయ గోయిలలు చెంగట గూయంగం బిన్న తెమ్మెర 



బ్లలయలగ పిన బ్రాణములకం కొ గరీయసి యెనజూనకి . 

నలంచుచు రాశులందు హినుధామునిరాకకు బ్వులించూ చుం 

గళవళ మందుచు న్మిగులం గంటికిం గూరుకు రాక వేంగుచున్, 665 

. ఎప్పుడు రాశణుం గదిసి యేపున గీ టడణింతు చెప్పు డా 
కప్పురగంధి నొక్క_ట సుఖం బగునట్లుగం గౌంగిలింతు నీ 
'జెప్పర మైనశోకజలధిం దగ నెప్పుడు దాంటువాండ హో 
యొప్పులకుప్ప యంచు విభుం డొయ్యన దురఖతుండ య్యు నెంతయున్. 666 
ఇట్లు వ్రియావిరవహాసంజాతశో కపారనశ్యంబున మైనుజచి యున్నయన్నం జూచి 

సమానదుగఖుం డయు్మును లత్ష్మణుండు కొండొకధై ర్యంబున బవానిధమంద 

మధురాలాపంబులం చేర్చుచు ని ట్లనియె, 667 

చ. అనుపను రై ర్యశాలివి జితాంవి చేవసరాయణుండ వీ 

యనువున నీవు ప్రాకృతునియట్ల కృళింపంగం జెల్ల దయ్య పా 
వనగుణ మోకు జెప్పం గలచాండ నె శోకము సర్వ కార్యనా 

శన మిడి యంచు. బెక్కెడల సాధులు చెప్పరె మో రెజుంగ శే, 668 

రురు లక్షుణుండు శ్రీ రాము నూజడించుట, రథం 

. అనభ మాకం టి ధర్మజ్ఞ డధికథు ర్యుం 

డవితశె "ర్యుందు చేట్ొక (౯ డవనిం Xo 

ఫూోరసంగ్రానుమున చై త్యుం గసాూలనేయ 
స 

దయుండవు దివ్యకోదండదీ వీతుండవు. 669 

. అంబుధినిమ్న గాగిరివనాకుల మైవధరితి, నొక్క_వా 

లంబునం గూల్చం జూలిన మహాబల శాలికి నీకు నొక్క_దై 

త్యుం బరిమార్చుకొంత మది నున్లులికంబు దొలంగ. బెట్టి రా 

ద్రంబున రావణుం గదిసి తప్పక చంపుము సంగరంబునన్. 670 

నముహాత్రా యిప్పుడు ప్రావృట్కాలంబు సమాగతం బై యున్నయది యింక మింద 

ఫరత్కాలంబు చనుదెంచునస్పుడు ప్రాత కాల ంబునందు దీపాహుతులశేతభ స్మ 

చృన్నుం డగు-వై శ్వానరుం బోలె నేను విక్ర మోచితవాక్యందుతం బ్రసు_ఫ్టం 

బై నభవదీయవీర్యంబుం బృబోధించెద వుద్వాక్య చో దితుండవై పురరాస్త్రపరి 

వారసహితంబుగా రావణుం బరిమూర్సు నునిపలికిన స్నిగ్ధంబు లగులత్షణునివచ 

నంబులు విని రాముండు లత్మణుం జూచి యనురాగయు క్రంబును గాలోచిత 

(వ్రీయపదంబును హీతో చర్క.౦బును నమోఘవి కృమయు
 క్రంబునగు వాక్ళోంబు 

నీచేత సముదీరితం బయ్యె నీచెవ్పినట్ల సర్వశార్యావసాదళం బె నశోకంబు పరి 

త్యజించి యప,తివాతం బగు శేజంబంగీకరించి శత్రు వధ ంబునకు త్సహించిను గీ, 

వసవూగనునంబుం గోరుచు శోరఈ్మాలం౦బు6 బ్రతీమీంచుచుండెద నుపకార 
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యు కుం డగుపురుషుండు పృతికారంబు గావించుకృతజ్ఞుండు గార్ యకృత ప్రతి 

కారుం డయ్యె నేని యతండు సపరమసాత్వికులమన ౦ బును మోభింపం జేయు నని 

పలికిన నన్నమాటలు విని సౌమిత్రి కృతాంజలిపుటుండై తద్వాక్యకాశలంబు 

బహ్ఫువారంబులు కె వారంబు చేసి యభిరామదర్శనుం డగురాముని విలోకించి 

యతేనిప్రసాదంబు వడసి స్వకీయం ైనళుభమతంబు ప్రకటింపం జేయుచు 
దేవా సుశ్రీవ్రండు కృతజ్ఞుండు ప్రవర్తకుండు భవదీప్పీితంబు సిద్ధింపం జేయుటకు 

సమగ్గుండు శరత్కా_లంబు వచ్చునంతకుం జను బేజుం గలండు కోపం బుపసంవా 

రించో కరత్క్కాలంబు ప్రతీఖీంచుచు నీన్నాల్లుమాసంబులు సహించి మృగ 

రాజ సేవితం బె నయాపర్వుతంబునందు ముత్చమేతంబుగా వసింపు మనిన నతని 
వాక్యంబుల చేత నుపశపుతకోపతాపుం డయ్యు నిట్లు వాలిం బరిమార్చి సుగ్మీవు 

నభివీ కుం జేసి మాల్య వత్చర్వతపృహ్గభాగంబున నధివసించి రాముండు లత్ము 
ణున కీ ట్లనియే. 6%! 

రి ఖై కలర్. గ శం చ యుత శ్రీరాముడు లత్ముణునితీ వర్దా కాలము నఖినర్డ్మించి చెప్పుట శ్రుతం 

క, విరహులకు మదనవర్లన, కరమై తనరారువృష్టి కాలం వడి యం 

బర మచలనన్నిభాంభో, ధరసంవృత మగు చు బొల్బెం దమ్మండ కంశు. 612 
క, వనధిరసము నినకరముల, ఘనముగ౦. దిగిచికొని నాలి గగనాంగన మె 

శ్లన నవమాసభ్ళాతరసా, యనగర్భముం గన్నచంద మయ్యెడిం గంశు,.. (78 
తే. మేఘుసోపానపం క్రుల మిన్ను స్రాంకి, నవమనోహారకుటజూద్దున ప్రసూన 

మాలికల చేత దగ నంశుమాలి నిపుడు, జననుత యలంకరింపలగ శక్ళ మయ్యె. 
క, అలసానిలనిశ్న్వాసము, లలితాపాండ రలసజ్ఞలధ రము సంభాష 

మలయజలి ప్పమునై నభ, మలరెడుం గామాతురుని క్రియం గనుంగొంకు.౪75 
వ. మజియు నీగగనం బంత రాంతరాసముద్భిన్న సంధ్యా రాగంబు అగుటవలన6 దా 

న్రుంబు లై పర్యంతంబులం దధికపాండరంబు ల కీంచిజ్ఞలరనసంబంధభంబు లె 
యొప్పుమేఘపటో చ్చేదంబుల చేత బద్ధవ్త ణం బె నదానియట్ల చూపట్టుచున్నది 
విలోకింవుము. 676 

తే దశరథకుమార ఘర్యసంత ప్ప యెన, ధర నవోదకని క్ష మొ విరవాతాప 
తప్త మొనట్టిమేదినీతనయభంగ బావ్పములు నించుచున్నది వరం గంశు, 

శే, అంబుదోదరము కంబు లై వినూత్న, లలితక హ్లారనుఖశీతలంబు శైను 
శీశకీసౌరభ ౦బు లై వాతములు క్కరాంజలులం బట్టి విడుచుట కర్త మయ్యె. 

క, వికనితమకుటార్డున శే, తకీభరిత మైనయిాకుధర మూారవివు య 
త్రకుని వీధంబున వర్షో,దకముల నభిషి కృ మయ్యె దమ్ముండ కం'కే. 679 

క. ధారాధరాజినంబులు, ధారాయజ్లోపవీతధరములును మరు 
త్చూరితగుహూములు నగూగిరు, లార్రయ శ్రుతి చదువుచున్నయట్ల యలరెడున్, 



కీష్మీ ౦ధాకాండ ము. శ 

వ. మణియు నంఎరంబు కాంచనకకలచేతం బోలె జంచలల వేశం దాడితం ఇ 
యంత స్పృనితనిర్థామం బె 'వేదనాసపాతం బై నడానిపోలిక నొప్పుచున్నది 
ఏలోకింపుము. 681 

మ,సరసాగో సరరమ్యుచం ద, కరనంస్పగ్శ ప భాత ప్ర మో 
దరసోనీలికతార కై యె మిగుల సంధ్యాలత్షి "మారీ లయ భా 

సుర చేతోవహారరో హీ కాత ప్ర భలే సొం పొందగా ని నిప్ప డం 

బరము౦ జూల వెలుంగల జేసెడి మహాత్తా వేడ్క ఏశ్నీంచి తే, 692 

శే, అనఘ మేచకమేఫఘంబు నాశ్రయించి 

ఫరసం జూచితె వాలం జలించుచున్న 

దకట దుష్టాత్మైం శ్ర శ సధ శాస్యునంక 

శలమునల) గా గశేంచు చున్నభూతనయం( బోలి, 693 

కే. అభ్రలి స్ప 3 నష్ట గ్ర హో లగుట, వలన నజ్ఞాతభాగ లై యలరు దిశలు 
మాతే నుదనొ నోశ్చవము చీయు వారి కెల ల్లహిత మొనద్చుచు న నున్నవి నృపకుమార, 

చ. అకలువచి త్త గంటు విపినాచలసానువ్రలకా భనోడయో 
త్సుకకుట డావనీజములు శోకపరీతుండ నె ననాకుం బా 

యక మదన ప్ర దీసనము లై సముదంచితప ల్ల వంబు లె 

వికచసుమంబు 'లై మదికీ శ్రేయ మొనర్చుచు నున్న చె “వెంతయున్, 685. 

చ. రవికులవర్య చూూచితి వె రమ్య ఫయోధరకాలనంగరిం 

బవనుండు శె త్య మొంచె నలభానుండు మందగభ న్హీ యయ్యె న 

యస్టవని రజం బషంగె నదు లన్నియు నిం డె. బ్రవాసు లైనమౌా 

నవ్రులు స్వ 'బేశఘామికి భఘునంబుగ6 బోవుచునుందు రి_త్తజిన్. 686 

క ఎడతెగక కురియుదట్టపు, జడివానల మిజ్ఞుపల్లు సమతలమై కా 

లిడ గాక రొంవి గోని యొ, 'ప్పెడు నన వరొర్షములు కంటు ఏ పృధివీశనుతా. 687 

శే, కంటినె నురాళములు నిజాంగనలలయాడి, పరలమానసవాసతత్సరము లగుచు 

బహుళ వర్దాంబువితతపథములందు6, గాలిడక పోవుచున్నవి గగనమందు, 688 

శే, చ క్రహంసబక క్రైాంచసార సములు, నష్టకుముదాంబురుహకోకనదము లైన 

సరసులం దుండటూలక సంభ్ర మనమున, సొలయుచున్నవి కంటిే జోడువాసి. 

ఉ. తక్కక వారివాహసముదంచిత మైనసుపర్వమౌార్లము౯ 

మక్కువతోడం జూచితివె నూనద యొక్కెడ నత్చ్రికాళమై 
యొక్కె.డ న ప్రకౌశ మయి యొప్పుచు నున్నడి యక్కడక్కడం 

జక్కంగ శి లరుద్ద నుగు శొంతమహోర్ల వరూపనై ఖరిన్, 69౧ 

వ, నుటీయు సరగ దంబపువ్పచా మిశ్రి, త్రం బె పర్వతకూటంబులుడిగ్గి తదీయధాతు 

రాగ కాన్రుంజై నుయూర కాంవానున్యూతం 2 జలజలనంబటి తెంచునవో 
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దకొంబువహీిొంచి ఘుమాఘుమా రావంబులతో శె లాపగలుపృవహించుచున్నవి 

తదీయశీకరపరం పరాసం వర్ణి తజం బూతరు శాఖా గవ ట్స దాయ మానపరిపక్వ్పపరి 
పతితజంబూ పఫలంబులును బవనాధూత౦బు లై పుశమిం బడునా నావర్ష వీపక్వ 

చూతపలంబులును జనులచేత భశీంపంబడు చున్నవి శంపాపతాకంబులై బలా 

కామాలాసమన్వితంబు లె మహీధరశిఖర సంస్థాన సం కాళంబు లై నుహోనాదంబు 

లె మేఘంబులు సంగ్రామస్థంబులగుమహోయు దగ జేం ద్ర , ంబులవడువ్రున గర్జించు 

చున్నయపవి వర్త ( సలిలనంప్ఫ క క్షశాడ్ష్షలంబు లై నృతో్యత్సేవ క్రీ డాభిరతేమయూరం 
బులె నిర్పృష్ట' మేఘంబు'లై వనంబు లపరావ్లా కాలంబున “సతిరమణీయంబుగాం 

బ్ర కాళించుచున్నవి వుజీయు వీమూతంబులు సలిలాతిభారంబు వహించి సబ 

లాకంబులై వమహానాదంబులు గావించుచు సమున మ త మహీధ రశిఖరంబులమోంద 

వి శ్రమించు నుం బోవుచున్నయవి గర్భధా రణార్థంబు పైమంబుక డకుం జను 

సరహతసమోద మెనబలాకా రేఖ నింగికిం గట్టనవా తావభూతలంబ మాన 

సితాంభో రువ రేఖ వ వొప్పున నొప్పుచున్నది చాలే ద్రకోపాంతరచి త్రితనూతన 
శాశలంబుచేత వసుంధరగా త్రానువక్ష కశుక ప భలాతోతి కంబళ ంబు చేత 

గాంతయుం బో లె నభిరామ యె యున్నది ముటియు నర్హాగమసంహాష్ట్రంబు 

లగువనగజంబులు శీతకీగంధా సాప్టవసంజాశసంతోప విశేషంబు నధిగమించి 

వననిర్హ్హరంబులయందు? బతనకృతశ భ్రాకులితంబు లై మదవి శేవంబున మయా 

రంబులం గూడి నాదంబు గావించుచున్నవి మజియు. జంచరీకం బులు నర్ష థా 
రానిపాతహన్య మానంబు లగుటనలన6 “దంబకౌఖ లవలంవించి త్మ ణసంపా 

దితం బె నకుసుమురసోత్పన్న నుదంబు పరిత్యజం చు చున్నవి మజేయు  నంగార 
చూర్భొత్క రసన్ని కాశసరససమ్భుద్ధ ఫ లంబుల చేత జంబూతరు శౌఖా జంబం 
బులు నిలీయమానషట్పద సమూహంబుల జేతంబోశె వునోహరంబులై ఎ యొష్పు 
'చున్నవి తటిన్సృతాకాలంక కృభంబులును సముదీర్హ కృ గంభీరమహాష్టోపుంబులునగు 
నీలజీమూతస్వ్రకూపంబులు రణోద్యత వారణ స్టోగూపంబుల భంగి జూపట్టు 
ఛున్నయని * మముక్కమదగ జేంద్ర ౦బు స్వనివాసస్థా నం బెనె బవనంబునకు 
సుసథంబునం బోవ్రుచు బృష్థ భో గంబున మేఘనాదంబు విని వ్రతినాగం బని 
శంకించి యుడారంబు మరలు చున్నయది మజియు వన మధ్యంబు లొాక్క_ యెడ 
మధు వ్ర వ తంబు చేత బ్ర, గీతంబు లైనమౌాడ్మ్కి_ నొక్క_యెడ నీలకంఠంబుల చేత 
బ్రవృ త్త సంబు ఛై నకరణే నొక్క_యెడ నామ జేం కంబులచేతం ? బ్రమ చత్లంబు లైన 
భంగి ననేకాళ యంబులు గలవియె యబరు- చున్నవి మజీయ్ ననాంతభూని 
కదంబబంధూ కార్చునశిలీం న్ ద్రపుష్వో' వెతయె నూతన సలిబసంపూర్హ యమ త్తమ 
యూరనాదనృ త్త త౦బుల చేత 7 చానభూమియుం బో ౪ గనుపట్టుచున్నది నుతి 
యు ముకాసకాశంబును వినిర్శ *ంబును ట త్రపుటంగ్న ంబును 'సుశేంద్ర ద్ద త్తం 
బు నైనప పతజ్ఞలంబునునానావర్ష పతుంబు'లై నౌబాళకంబులు తృష్టావిశేషసబునం 



కివీ ౦ధాకాండ ము, 79 

శ్రోలుచున్నని మజీయు మ త్తభ నురతం ఫ్రీ త్రిచముధురనాదంబును మండూకసముదీ 
ఏకకంఠతాళంబు నగుసంగీతంపు దలధరన్భుదంగనాదంబుల చేత నావిష్కృ 
తం బె నుహారణ్యంబులయందు విన నగుఛున్నది మటజటీయు నీసంగీతీంబునకు 

నృత్యంబు గాఏంచుచున్నవొన్నిమయూరంబులు న _ర్హకస్థానీయంబు లె Ey 

రవంబులు గావించుచున్నకొన్నిమయూరంబులు మృదంగవాదనస్థానీయంబు 

లై మహీరుపహో గ్ర నిషల్ణాగా త్ ౦బు లైనళొన్నిమయూరంబు లనుభ వితృస్థానీయం 

బులై మొప్పు షన్నవి "ఘునస్వనంబుప చేత, జిగకాలసన్ని రుగ్భ్ధ మైననిద్రం బరిత్య 
జించిమేలొ,_ని సానావిధ వర్ణ హూపనాదంబు లైనమండూకంబులు నూతన సలిల 

భఛారాభిహళంబు లె ఘోష. ర: చుచున్నని మణీ యు నద్భంగనలు వారిపూరోన్న 
మితచ శ్ వాకంబులె శీర ౦బు లై నతీరంబులనలతి రమించి యికిద్భ_ స్ప స్ట నూతన 

ఫలాద్యోపహారచందనక “స్పారకునున తాంబూల దికసమన్విత వై నిజభ రయ 

గుసముద్రునిం గలయుటకు నతి'వేగంబునం బోవుచున్నయవి దవాగ్ని దర్ధం 
బు లె నపర్వతంబులయందు బద్ధమూలంబు లఅగుదవాగ్నిద గపర్వతంబుల కరణి 

నీలమేభుంబులయందు సంస కంబు లై ననూతన వారిపూర్ణ నీల మేఘుంబులు గగ 

నంబునం బ్రకాశించు చున్నవి వ్ చుజీయు మదోద్దండ వేదండంబులు సం ప్రవ్శాష్ట 

మయూారనాదముఖరితంబులును శ కృగోపనామకకీటవి కేవ ప్ర ప ప్రుచురకాడ్వులంబు 
లును నీపొర్టున వాసితం బులు నె నవనమధ్యంబులయందు. జరించుచున్నయవి 

చంచరీకంబులు నవవారిధా రాహూతకీంజల్క_౦బు ల నసరోరుహూంబులం బరిత్య 

జించి సశేసరంబు లై నక దంబపుప్పంబులయందు రయంబునం బ వేళించి 

యానందించుచున్నవి మజియు గ జేంద్రంబులు మదోన్మ త్తంబులై లె గ వేంద్రంబు 
లు సంప్రవ్భాష్టంబులై మృగేం ద్రంబులు మహోరణ్యరబులయీందు విశ్రాంతత 
రంబులై పర్వ కేంద .రబులు పల్ల ల్ల నపుష్పాంకురాదుల చేత నతిరమ్యంపు లై లె 

నేం ద్రులు ని నివ్భ త్రదండయాత్రు లై యున్న వారు సుశేం దు ౦డు వారిధ్ధరంబు 

లతోడం, గృీడించు చున్న వా(డు మజియు మహామేఘుంబులు గగనంబు న్మాళ్ళ 
యించి సముస్తూశసము ద్ర నాదంబు లై మహాజతాఘంబుల నో వేత వావీకూపతటా 
కసరోవరనదీసంఘుంబులం బూరింపం జేయుచున్నవి మేఘంబులు మహావేగం 
బులై నిరంతరంబుగా వర్షించుచున్నయని వృష్టి వాయువులు సముదీర్ల ఘఫోమం 
బులై వీచుచున్నయవి మహానదులు నష్టకూబంబులై విప్రతిపన్న మార్లంబులై 

ప్రదహించుచున్న యవి నుణి యు నశేంద్రులు నరుల చేత నభిషిచ్యమాను లై 

యాత్మీ యనంపద నవలోకింపం జేసిన కై వడిం బర్వ తేంద్రంబులు సురేంద్ర 

ద శ్రపవనోపనీతథు నాంబుకుంభంబుం చేత నభిషిచ్యమానంబు లె నిరం ల 
వివధధాతుభూవీ.శ నానావిధ కుసుమిశతరులతాద్యలంకృతం జై బె ననిజాకారంఘు 

దర్శింసం జేయు చున్నయవి జలదోపపన్నం బగుటవలన నత త్ర గృవా 

భూవీతం బైననభంబును సూర్యమండలంబునుం గనుపట్టకున్నయది 
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గాఢనంతముససంవృతేంబు లగుటంచేసి దిక్కులును నిరంతర వారిపూర 

పరిచ్చన్నం బగుటం జేసి మహీతలంబునుం బ్రకాశింప కున్నయది మజియు 
మహోన్నతంబు లైన శె లశిఖరంబులు ననవారిధారాధాతంబు లై మహాప్ర 

కూణవిపులనిర్హ్యరంబుల చేత నుపలత్నీ తంబు లే లంబమానముక్తాకలాపం 

బులచేతం బోలె మిక్కిలి యభిరానుంబు ల యున్నయని “"నుటీయు 

శె లేం దోపరిసంజాతవివుల వృవాహాంబులు సర్వతో పల విశీర్ట మాణ వేగంబు 

cl మ ) స్తేనుయూరరుతముఖిరీతంబు CG లైనగుశోముఖంబునందు విశీర్యమాణ 
హోరంబులభంగిం జూపట్టుచున్నని గెనుజియు _ నుహావేగంబు తె లై నకొన్ని 
విపుల ష ప పాతంబులు నిర అకక నమత ుతై. ముక్తాకలాప ప్ర తిముంబు 

లె డిగ్గుచు చె శె లగుహోనుధ్య ప, "దేశంబులచేశ ధరింపంబడు చున్న వి సురత 
ర 

క్రీ డాసంఘర్ష అవిచ్చిన్నంబు లై న దేవతాంగ నాహారమా _క్రీక 0బులవడువునం 
దోయభారలు నిరంతరంబుగా దిక్కులయందుం గురియుచున న్నవి నదులకు శ్రీను 
ప్రవావాంబును ఘనంబులకు నీలిమయు ను తగజంబులకు సుంకారంబులున్తు 

వనాంతరంబులకు రామణీయకంబును విరహిణీజనంబులకు రతిధ్యానంబును 

మయూరంబుబకు నృత్యంబును బ్రవంగంబులకు సమౌాశ్వసనంబునుం ౫లి॥ 
కులాయలీయమానవివాంగనుంబుల చేతను ముకుళితంబు లగుపంకజుంబులచే 

తను వికసితంబు లగుమాలతీకుసుకుంబుల చేతను నియాప్యమాణసూర్వా స్తమ 
యం బె యొప్పునిక్కాలంబునందచు. 691 

క, ముదమున బలాకలును వా, రిచసంగతి నొంచెం గాంగ వ్రియునిం జెంచె౯ా 
నదు లంభోనిధి నొందెను, బదపడి హరి ని దృ జెందెం బార్భివతేనయా, 692 

క. జననాథపుత్ర భూసుర, జనముల కిది వేదపాఠసమయము ధరలో 
ఘనసామ వేదఘోషము, వినవచ్చుకా మధురఫణితి విప్రులయింగ్లన్. 693 

క. సలిలసమికృతపథములు, గలుగుటచే వై ర ముడిగి క్షాపతులు '? బలం 
బుల నిలిపి దండయాత్రకు, నిల నెవ్వరు చనక యుందు రిక్కాలమునన్. 691 

శే, అనఘ సంచితసంచయుం డై భరతుండు 
రమణ నాపాఢళుక్ల పూర్ణిమ 'మొవలుగ 
మునుకొని నివృ త్తక ర్లాయతనుండు నగుచు 
నూర వృత మూని నియతు డై యుండుం గాదె, 69గ్ 

కే, అనఘ 'సమాయాతుండ నగు, న ననుం గని సా శేతనిన్వనముకై వడి నూ 
తనజలపూరితసరయూ, ధునీరయము సాండ్ర మగుచు దోంచుం గాచే. 696 

క తన్ముండ యావర్షాకా, లమ్లున రవిసుతుండు ) రాజ్యలత్షీయుతుం డై 
యిమ్ముల నాత త సరీయు, క్తముగ గ్రీడించు చుండు గద నరం డె, 697 

క, ఏ నెంత యభాగ్యుండనో,. వెనకి నడంాని విగతసా మ్రాజ్యుండ నై న 
నానుచు చున్నాండ నుధి౯ొ, దీనత లోంగొన్న ఘనధునీశటము క్రి యన్. 699 



కీవీ, ౦భాకాండ ము, 81 

క, అని బహుభం౦గుల రాఘవుం డనుజునితో నగల బొగిలి యంతట మరలకా 
తనముది శోకము తాొలిసి?, దనరం నిట్లనియె. గార్భదశ జెలియంగన్. 699 

చ. కుధరము ల ప్రభృవష్టిములు ఘోరననంబులు దుష్పు? వేశముల్ 
పథములు దున్షషంబులు న న పొరము కంధి ద కాస్యు, కల టిమూా 

(పృథనములం ద వారిజీపరా కము డిన్నియు ని సరించి కౌ 

రోధనుడ నై నైననా కెటు ధొహాతనయం బకయంగం బా ప్పడున్. 700 
క, ఒక్క_మునం బురు హజబూతేజుం, దక్కళ కూంంగ వె చి కపనసుతునితో 

నొక్కట శిఖసా వ్ కముగ, నిక్క సఖ్యంబు షు టింతకుం గాదే, 70| 

స్వీ జనకజూన్వేపణ నను కోం ధ్ర హీంసనో దో మిప్పుడె నున రుచిత నునుచు 

నిననందనుండు బ బ్రహ్వీభూతుం డగుచుండం గడుదుగ్గనుము లై నున ప్రథములు 
నపనీం ద్య నం “యాత్రా భానమును జా చ్చి మాజుమా కానక యార్ కంటి6 

చెక్కు సొధలం బడి సెన్షకా, ఎమునరుం దనపత్నిం గూడి య త్తు చశేం దుం 

శే, డతనుపరతం శ్ర, ౫ సౌఖ్య మనుభవించు 
చున్నవా. జావిధంబున నుందనిమ్ము 

తృప్తి నొందక మున్నె యాదీ రవరుని( 

విలు వనంపిన దోవంబు గలుగు మనకు, 702 

మ, తని వొందళొ సుఖయించి యవ్వంం దనంతం దాస కాబం బెణీం 
గి నిజానీకముతోడ రావణనధ, క్రీడాక భాలోలతకా 

జను చేజింగలం దను డన్ముఖనిరీ మొ కాంత నందాక నీ 

సున కైలాసమున న్వసిరచెద శర త్కాలోదయా వేవీ నై, 708 
క్ర, ఉపకారికి. “ప్పతికారము, ని నిపుణతం గావించు నతంకు నిజముగ నటుగా 

కొపకారి యయ్యె నేనియు, గపిపతి యగువాలియట్ల కట్టి కుడువందే. 704 

చ. అనవుడు లత్షణుండు ఘటితాంజలి యె రఘుభ రం గాంచి యి 

టను జగ చేశవీర యిటు లానతి యూ దగ దార్తబంధుం డా 
యినసుతుః డట్టివాండె భ వదీప్సీతమందు. బ్రసన్నచిత్తుం డై 

పనివడీి వచ్చు నిక్కముగం _్రావృడ పాయమునకా స సమైన్యుం డై, 705 

వ. అనీ రాముండును లత్ముణుండును బరస్స'రాలాపంబుబ గార్టచింతాతత్చరు'లై 

యుండి కిట గిమ్మింభాపురంబునందు గతవిద్యుదృలావాకంబును సారసారవ 
సంఘుష్ట్రంబును రమస్టజ్యో తొస్నాను లేపనంబును వినులంబు. నగుగగనంబు నన 
లోకించి వానునుంతుండు., 706 

ఎరు హనునుంతుండు భు గీ శ్రీవునిప్ర, చమాదమును గుట్రించి చింతించుట. శయం 

క్. జడి వెలసె సె శరత్కాలము కడువడిం బజు తెంచె నింకం గమలా ప్రకునూ? 

రుడు స్వామి'కొర్భ్థ యత్నము, జడతం గొవింపం “డయ్యు నంభ్ర మపరుం జై. 
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రి గోకీనాథ రామాయణము 

చ, తన దగురాజ్యభారము ప్రధానులపై నిడి కామలోలుం డై 
జనపలివి క్రమం బజుగ6 జూల కొహర్నిశము న్నిజాంగనా 

ఘునసురతానుభూతీి మెయి. గానక చేడ్పడి యున్నవాండు మే 

దిని మదనాభి పన్ను నకు. డెల్పియు బోధము పుట్ట నేర్చునే. 708 

వ. అని యాలోచించి యె త్లైజుంగున నైన నితనిచి శంబు కార్యాయ త్తంబు 

సేయుదు నని తేలంచి నిక్చి తార్థత త్త (జ్ఞాండును టేశ కాలవి శేషధర్మ్మవిదుండును 
నీతిమంతుండు నగుహానువుంతేండు సమృడ్డాష్టండును మందధ ర్రార్ధసం గ్ర 
హుండు నసన్హార్గ ప్రవర్థకుండును నేకాంతగతమానసుండును నివృ త్తే కార్యసిద్ధా 
గుండును నిరంతర స్ప మదాభిరతుండును సర్షీమునోరథసిదుండును చాశాస ర్త 
నునస్కుండును నుంత్రిన్య స్తనుస్తకాగ్యుండును మంత్రన వేకుకుండు నుత్సన్న 
రాజ్యసం చేళుండును గామనృ త్తానస్థితుండును గృ తాజ్థుండును వీగతజస్టరుండు 
నై నందనోద్యానంబున నపష్పరసలం గూడి క్రీడించుచున్నపురం చదరునివడువున 
పానరకాంతలం గూడి దివారాత్రంబు లెటుంగక యంతఃపురంబున గ్కీడిం 
చుచున్న సు గీ వుని విలోకించి కొండాక సేపు మనోరమంబులును హేతుమంతం 
బులు నగుప్రసాదజనక వాక్యంబుల చేత నతనిచి త్తంబు వసాదాయ తంబు 
గావించుకొని హీతంబును సామధ ర్లార్థనీకిముంతంబును ట్ర ణయ వ్రీతిసంయుక్తం 
బును విశ్వాసకృతనిశ్చయంబు నగువినయవాకస్టంబున ని ట్లనియె. 09 

ఎశిరు హనుమంతుడు సు గ్పీన్రనికిం గ ర్రవ్యాంశమును బోధించుట. శత్రుం 
ఉ. రామునిసత్కృపం బ్ల వగరాజ్యపవస్థుండ వైతి వీవు నీ 

కామితము ల్ఫలించె నధికంబుగ సౌఖ్యము కీర గలనా 
ధీనుహితుండు కానల సతీవిరహో రిం దవీంచుచుండం ద 
తా్కామిత మీను దీర్చ కిటు కాల మెజుంగక యుండ. జెల్లు నే, 710 

ఆ. కాల మెటీంగి యెన్వీం డనుకంప దలిర్పం౫ మిత్రులందు చె 
కాల మనన్యఫావమునం గర్భ మెటింగి చరించు సట్టిభూ 
వాలుని రాజ్యము న్యశము భాగ్యము తేజము నాంటినాంటిి 
న్చోలంగం బూర్వపతశశిపోలిక వృద్ది వహీంచు నెంతయున్, 711 

మ, తమ నెవ్వడు కృత్వజ్ఞశేమునీ. సువ త్కార్యావనోదో్య్యోగ యె 
విమతోొత్చాటనయత్నతం బరంగు నావిశాగ్టసికిం గాక రా 
జ్థము చేకూడునె కీర్తి హెచ్చునె సమ'స్తెశ్వర్యము ల్ఫూరిసౌ 
ఖరము వర్ణి వ్లునెమి త్ర కార్యఘటనవా$ పాది యావానికిన్, 112 

వ. మహోశ్తా నీవు వృ త్తసంపన్నుండచు సాధుమౌార్లసంస్థితుండవు గావునం బరమ మిశ్రం డగురామునకుం బ్రీయంబుగా సీతా న్వేషణయత్నంబు గావింపుము, 
ఉ. కార్యము లన్నియుళ విడిచి కా దన కెవ్యండు ధాత్రిలో సువ్భా 



కిమ్మె ౦ధాకాండ ము, న 

త్కార్యమునందు నేవమటఅక తద్దయుం బ్రీ తిం జరించునట్లివాం 

డార్భ్టపభఖానువ గి యయి యావదలం శెడిపోక సంత'కె 
శ్వర్యుమునం జలంగ ననివారణవాతుది గల్జునట్టుగన్ . 714 

ష్ వినుము కౌంంఖు పోయిన వెన్క మి శ్రే కార్యములందు నెన్వం డూరక్ చరించు 

నతనిచే దుష్కరం _బెనకార్య మొనర్పంబడియును వ్యర్థ మై సరంగుచుండు 
నటుగాన నీవు ధ రాధీ్ళున కుం బ్రయ 'మొవవంగా జానకి వేదకం బంపు 

మింక జాగు సేయుట హితము గాదు ననాటరాజ నీచేత గ రవ మైన 

ఆ. మిశ్ర కార్య మెడ్ది మెయికొని వ ర్థించు,నట్టిరామకార్య మరయ నీకు 
గర మతీతయు్రికాల మై నర్తించు, చున్న దెలుంగ కిట్టు లుండం దగునె 715 

వ కవీంద్రా నీవ్ర్ర కాంజ్ఞుని చేత నభబోధితుంశ వగుటం జేసీ కాలం బేటుంగకున్న 

వాయకవ్ర మహో ప్రాజ్ఞుం కును గలదీపకుండును దీర్ల బంధుండును నప్పమేయ 

సభావ్రుండును నసమాసగు ౫గరిష్టుండు నగు రాము౦డుత్వీరమాణుం డయ్యును 

భ వద్వళానుగుం శగుటం జేసి నిన్ను ట్రే శేవింప కున్నవా6 డమ్మహోత్తుని చేత 
యుపష్మత్కా ర్యంబు కృతం బయ్యె నీ వానుహోత్ముని కార్యంబు సేయుము హారి 
శ్రేష్ట లగునారి నెఖదిక్కు,ఎకుం బనుపుము కాలాత్యయం బగుచుండ6 జోద 

నొనంతరంబునం గృతం 2 న కార్యంబునకుం గాలాతి క్రమణదోహ౦బు గలుగుం 
గాని ప్రే శేవింపక మున్నె క్రియమాణం బై నకార్యంబునకు. గాలాతిక్రమణ 

దోవుంబు గలుగనేరదు గావున నీ కిప్పుడు వానరానయనోదో్యోగం బవశ్యకర్త 
వ్యంబు నీ వనుపకారికార్టంబున క్రై నను బ్రవర్తకుండవు మహోపకారి యగు 
రామునకు రాజ్యధ నంబు) చేత నైనం బ్రృతీకారంబు గావించుట కేమి సంది 

యంబు శీ_క్టిగంతుండ నయ్యును వికాంతుండ వయ్యును వానరర్థ గ ణేళ్వరుండ 

వయుస్టను దాశరథికి( బ్రియంబు చేయుట కువేశీంచుట తగవు గాదు వినుము. 

ఉ. ఆనరనాథమాళి దివిజసురయత మహోరగాదుల 
న్లానుగ నమ్ముుం దనవళంబుగం వేసికొనంగంజూలునాం. 

డై నను నీప్రతిజ్ఞ చెలియం దలపోయుచు నున్నవాండు కే 
న్లానిని గ్రక్కున నస్వైదకం బంవుము దిక్కులకు ననాటులన్ + 711 

క, సురగరుడోరగ నర ఖే,చరకీన్న రసిద్ధసా ధరి చారణు లతని 
న్వెజపింప జాల రెంగ్రయు, హరితనయా తుచ్భదైత్యు లన నెంతే రహిన్ = 

ఉ. అట్టినుహానుభావునకు నట్టిపరా క్ష కుశాలికిం గరం 
బట్టిమహోప'కారికి సమంచితకీర్తికీ రామముూ్థికి 
న్లట్టిగ నీవు సత్సి)య మొనర్పుము నీవగుపంపు చేయంగొ 
నట్టల మేటివానగు లశేకులు నేర్పరు లున్నవా రిలన్ + 

సీ భాస్మ.రనందన భవదాబ్ఞచే నభ్ర నుందు భోగిజగంబునందు జలము 

7119 
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లందు గాంతారంబుబందు. జరింపంగ నసమర్థుం తై నవా డద్రిచరుల 

లో నొకం డై నవిళోకింపంగా లేడు ఘను లపృధృషున్టలు కామచరులు 

క్రపులు కోట్యధికులు గలరు నీ కొందులో నెవ్వూని. బంచిన 'నేమిసేయ 

. రఖలదిక్కు ల నున్నననాటనరుల, నలఘుసత్తు ఏల నంది. బలువంబంవి 

రాశుపక్ని నన్వేపి.0ప రయముతోడ, నెల్ల చోట్లకుంబనుపుముహితము మెజుయ. 

ండ్తుట్టు సు గ్కివుండు 'నేనల స్మ రావింపు ముఎ నీలున కాజ్జాసించుట. ర్టైర్టుం- 

అని వానుముంతుండు కాలంుబున. గార్యవిచారబుద్ద్ధి మునుకొని బోధిం 

చిన విని సుగ్రీవుడు తన, మనమున చెలినొంది వేగ మతిమంతుం 3, 721 
తనసేనాపతీ యగు నీలుని విక్రవశీలుని న్విలోకించి రయం 
బున ని ట్లని యాజ్ఞావిం, చె నిజస్వామిత్వమహిము చెలునారంగన్, 7122 

: వాకేధివాసుల న్వననివాసులం బర్వతవాసుల నలో 
దారుల సింవావిక్రముల దారుణ వేగుల శీషఘ్రగాములక్ 
ధీరుల కరారులం దపన తేజుల వానరవర్యుల౯ రయం 

బారం బిల్వ నంపుము మదాజ్ల రఘు ప్ర భుకార్య సీద్దికిన్ . 729 
మజీయు వ్యనసాయి లగు సేనాపర్యంతపాలకులును 'వేగవంతు లగుయూథపు 
లును సెన్యస మేతంబుగాం బంచదళ రా త్ర౦బులోన నిచ్చటికి వచ్చువారుగా 
సంఘటింపు భుంతకు నెవ్చుంకు నుత్తుండై రాక మసలు నతండు ప్రాణాంత8కరం 
బగుమదీయదండంబునకు. వా త్రం బగు నని చాటం బంపు మిక్కార్యం 
బంగ దుండును నీన్రను మదీయశాసనంబునం గావింపుం డని యాజ్ఞావించి స్స్, 
వుండు నిజగృహంబు పృ వేశించె నంత నిక్క_డ రాముండు హేమధాతువిచిత్రం నా 

యాది ౯ 9 బగుపర్వతాగంబున నధివనించి. 7124 
నిరుపముశాంతికో భి తవినిరలశీతక రాస ముండల 
న్లుగుతరపకులశీ తచకోరవిలోచన రవమ్యుచం ద్రి "కా 
స్పురడనులేసన న్విమలసుందర తారన ఖ నృరన్ని శా 
తరుణిని జూచి రాఘవుడు త్దయు శోకపరీత చిత్తు జ. 725 

అరలు రాము6గు కరదృతువునందు సీతం దలంచుకొని దుగిఖించుట. శ్రుతం 
వు, ధరణీపుత్తి సనెదం దలంచుకొని హృత్సం'తాప మంతంతకు 

న్చెతుంగం జెక్కు_తలంపు లూరలల గడు న్ఫీతిల్లి కామవ్యధా 
తురత్ర స్తా కేరుణీనుణీ యనుచు నెంతో పారవశ్యంబు నొం 
ది రయం బార ముహూ_ర్తకాలమునకుం "చె లొె్సంది ఆ గృమ్మణన్. 726 

చే, నీత దె లౌన్టిధమునివేతం జక్కుటయును 
మత్తు, డే భఫానుజుండు రాక్ మసలుటయును 
గడంగ యుదో్యోగ సమయంబు గడచుటయును 
దలంచి భూరిసంతాపసంత పు డగుచు. 727 



వక ట్రని విలపిం చ్చి, 723 

కీ వీరామ విమలకాసారతీరవిహోరి కలహాంసిపద్గతిం గలసి యాడు 

నేతని; చూతభూజాతవ్బనఖాది కోలకంఠిపద్షతిం గలయ మోయు 
థి న్్ 

శీతలోదరి జాడిమితరువ్యాంంబి రాజకీర ప్రాఢి రదు సేయు 
a) 

నేరాజవదన శృం గారళా దంచ రళ్చే ప్రవదంగ నాస్ఫూ రి 'బెదరి చూచు 

కే, నట్టిజానకి నాయున్ల మధికవార్ది , కలిత మగునట్టు లెప్పుడు గానవచ్చు 

నెట్లు పరిరంభణస్ఫూ క్రి నైనం గలుగు,నీవియోగాబ్ధి తరియింప నెపుడువచ్చు. 
కే,సారసారవసముదితస్వనముచేత, నా శ్ర మంబున విహరించునట్టి బాల 

జనక నందచని దుష్టరాతసుని వేశం, జక్క యెబ్బంగిం జరియించు. జెపుము నాకు, 

క, కుసుమిత కాంచనమయలస్క, దసనరసాల ద్రునుముల నటు చూచుచు నా 

విసరువాముఖ ననుంగానక, నసువ్రుల 'నేక్రియ ధరించు నక్క_ట చెపుమా.13! 

క, కలవాంసరవంబుు మే, భొంలుపం బడునట్టిసీతే క్ర్రూరకృవ్యా 

దులరనములచే నెటు 'మీళ_లునం బడు నెట్టు సెంపంగూడు న్నాకున్ . 782 

శే.సంతతంబును సవాచరకచ క వాక, కోలరవంబులు విని యడు కలువకంటి 

దారుణా కారదు ర్మన కూ రవనుజి, వికృశహుంకృతు లెబ్బ్భంగి వినగ నేర్చు. 

ఉ. ఒంటిగ నా శృయుంబున సముత్సుకత స్టరియించు వేళల౯ 

గొంటరిజంటకో వెలలు గూయంగ మేను చెమర్చ నాత్తలో 

నంటేనభీతి నచ్చి అగియ న్ననుం గాగిటం జేర్చునట్టివా 

బ్లంటి నుహీజ 'నిమ్మునము గందదె శారద కాలసంగతిన్ . 134 

ఉ. అక్కట సీత చ తహృత ము వెతలం బడి కుందుచుండ నా 
యు ల ఓ న 

కిక్క డిరమస్టకందరము లిక్కడినవ్య సరోవరోత్కరం 

బిక్కడికాననప్రచయ మిక్క.డినూత సలీత సై కతం 

విక్కడివల్లి కాగ్భువాము లించుక చూడ్కి-! వేడ్క సేయునే, 185 
my 

4, మక్కు వతోడ న న్గలసి నూటికి నిచ్చ సుఖం చునట్టి యా 

చక్కనిగోఎ యొంటి మృగశాబముకై వడిం జిక్కీయుండంగా 

నక్క.ట తచ్భరడద్గుణనిరంతరుం డ్రై కుసునూంబకుండు లౌ 

మిక్కుట మైనగర్వమున మిన్నక వీడ రయొనర్ప కుండునే. 186 

వ, అనీ యివ్విధంబున నమ్మహీరనుణుండు పురందరునివలన సలిలంబు నుధ్రేశించి 

విలపించువాతకంబుభంగి నతిదీనుం ౫ విలవించుచు వెండియు లశతుణ వంటరి 

డైన లత్తుణ్యాగ జండు ఫుమ్పీతమహీరువాలతావితాన రంజితధ రాధరసాను కరిచ్ 

రంబులు విలోకీంచి ముదియం దలపోసి తద్దయు మోవోతురుం డై. 101 
గ 

రురు రాయుండు కంద్భతువ్రునంగు వీబం దలంచుకొని దుగఖించుట. ర్రుతుం 

చ. కనుంగన మోడ్చు విచ్చు దమశంబున నొకస మె చూచు చె 
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రొ్క-నీనవిరాళి నూర్చులు నిగుడ్చు దిశ ల్పరికించు హో మహీ 

తనయ యటంచు రమ్యుకుశతల్పము పై నెస వ్రాలు లేచు నా 

జనపతి తీ వృపంచశరశాతశిలిముఖదూయ మాను 3 డె, 198 

రుద్దా లక్షుణు(డు రాముని నూజడించుట. శురుం 

లి ల్రజుంగునం దల కెడు రఘు, స త్తముం గ్గని లత్మణుండు నామో కులంద 

చ్చి శ్ర తపరితాప ముడుపుచు, ను 'శ్రనబుద్ధి ప్ర పయు ర్ నొయ్యాన: బలి కెన్: 139 

మహాత్తా యే కాలంబునందు( జి 'శ్రనమాధానంబు సంపొదనీయం బగు నట్టి 

కాలంబునం దది మేల యపగతం బయం గామువశంగ తత్వీంబున నాత్మ షా 

రుష పరాభ వంబున నుత్సాహానివ ర్తనంబున నేమి యగు గార న్య దోర్థి గంటను 
మనగ ప పృసాదంబును సె గై రో పాయంబుల చేత ననుబడ్ల్షం బై నకాలంబును సు గీ 

వాదిసహాయసా మర్ల ర్గ స్థంబును స్వజేవత్ పాసనాత్త్యకం & బె నహేతువును గార్య 
సిద్ధియందు. గారణరబుగా నొనరింపుము పతి వ్ర శోవిరోవణి యెనజానకి పరుని 

చేత సులభమై యుండదు సముడ్డలిత మెనవహ్నిశిఖ నంటి యెవ్వండు 
దహీంపం బడకుండు నుహోనుభావుండ వె ననీ విట్లు వై క్లబ్యంబు ననలంబింపం 

దగ దని పలికిన యు క్లియు క్షంబును స్ప భా వసిద్ధంబును శుభోదర్మ_౦బును సుఖ 

కరంబును సీతిమార్లయు క్రంబును బథ్యంబును సామవాదసహీ తంబును ధ ర్థార్మ 

సహితంబు నగు వాక్యంబునం బృబోధించునట్టిసలతుణుం జ డై నలతణు న నవ 

లోకించి రాముండు కుమారా నష చెప్పినట్లు సంష్రవృ శ తంబును దురాసదంబు 

నగుసీతొప్రా_ప్రిమాపకార్య ఫలం బవళ్య చింతనీయం మై యుండు నుత్సాపహోది 
కంబు ననువే ర్థితవ్యం ఖై యుండు సీతాన్వేషణాది కార్యంబు నిస్పంశయంబు గా. 
గ_వంబె యుండు నని వెండియు నారఘువల్ల భుండు జానకిం దలంచుకొని 

వదనంబున విన్నందనంబు గదుర లక్ష్యుణు వవలోకించి యిట్లనియె. 740 

డర రాముడు లత్మణునితో శరదృతువు నభివర్జించి చెప్పుట య్రుద్రుం- 

శరములచే విశ్వంభర, బరితుస్టిం జెందం జేసి బహుసస్యముబం 
గరము ఫలియింప జేసి య నరపతి కృతకృత్యుం డయ్యు మానదకం'శే 741 

. ఘననీలోత్సలకృష్ణ మేఫ ఘుము మృదంగన్నీక్థగంభీరని. 

స్వనమై దిక్కులల జీంకటు బ్లవియం జంచచ్చంచలాస్ఫూ ర డిం బం 

బినతోయంబులు పాజు, జల్లి లముతా ప్పి న్వేగముం దక్కి యె 
దును జూపస్టైడుం గంతకు నే విమదోత్తుంగద్వి వేం ద్రాకృతిన్. 7142 

. శేరసహి తంబు లె సువిలసత్కు టజార్టునసౌరభంబు కై 3 
తరువులు టె లళాటకములు తమ్మికొాలంకులు తబ్ణడిల్లంగా? 

బరువడి భూరి వేగమున బంధురవై ఖరి వీచి వీచిభా" 
స్వరతరవృ్టీ వాతములు శాంతవిపోరము లయ గంటి వే, 743 

క ఘసనాదము ప్ర స సృవణ, ధ్వని బర్హ్మితళ స్వానంబు వారణనినదం 



కివీ ంథధాకాండము, త్ర 

బు నదీప్రవావాశబ్దము, వినుతగుణా చెవుల కిపుడు విన రావయ్యెన్. ₹44 

క, ఘనము లన భిచృష్టంబులు, సునిర్థలంబులు విచిత్రసుందరతటముల్ 

వనచిత్ర, తద్ ప్తులనలన, ననులి సము లై నయట్టు లలెడి నగముల్, 745 

క ధరణీవరనందన శశి కిరణవ్యా పంబు లగుచు గిరిశిఖరంబు 
ల్వీర చందనలి ప్పము అణగ, తరుణుల పాలీంక్రపగిదిం దన రెడు6 గంటకే, 146 

క, కనుంగొం"ట శరన్నదు ల్కల్ల నం దమతమసై కతంబులం జూ పెడు నూ 

తనసంగమలజ్జిత లగు, తనునుధ్యలు భారుజఘునతలములనూడి_న్, 141 

చ, హారిరుచులందుం జంద్ర, కలలందు మదావళలీలలందు భా 

స్వ్వరతరస_ప్టపర్ల ర్రతరుశాఖలయం దుడుకాంతులందు సు 

సిరముగ భూరీకాంతి విభజించి శరన్నవలవ్షీ నేండు భా 
సురవరయావన పవ ప్రమదచొప్పున నొప్పుచు నున్న చెంతయున్. 148 

వ, ముజీ య కరతాాలగుణోపనీత యగులమ్మీ యిప్పు డనేకాశ్రయచిశ్రశోభ 
యె ప్రథమషప ప్రనృతనూర్యకిరణంబుబ చేత వికేసితంబు లె నపద్యాశీరంబులయందో 

మిక్కి.లీ ప్ర హరించు చున్నయది విలోకింపుము. 749 

చ. నిరుపమస _ప్పపర్ల ర్ల ధరణీరువాపుమ్పసుగంధి రై యు నునో 

హరమకరంద పోనసమదాకులవట్సదగీయమాన మై మె 

కరము వనాంతరంబుల6 దగం జరియించెడుగాడ్పు ఏ బల్విడిం 

దజుచుగ మ త్తదంతులకు దర్ప మొసంగుచు నున్న చెంతేయున్ . 750 

చ, జలజరబగి ప్ర కీర్ల ములు చారువికొలపతీ త్రము ల్బుళీ 

తలపులినోపయాతము లుద గ గ్రతరస్వనము ల్సరగ ప్రియం 

బులు నగుచ కృవాకముల పోత్తున హత్తి దు శాశొదంపతు 

ల్లణయం జరి౦చుచున్న యవి కంతి మునోభ వ శేళిలోలతన్. 751 

ఉ. భూరిమదప్ర ప,గల్భకరిపుంజములందును గోగణంబులం . 

దారయ నిర్హ లాంబుకలితా పగ లందు లసన రాళ కా 

సారములందో వాదస్టీముగ సొంద్రగలిం ట్ర నిభ క్త రొ రహీ 

న్నారదలత్మ కంటు సలుచందములం దనరారు నంతయున్. 7కి 

చ. ముదిరవిము క్ష మైన నభము న్ఫరికించి మయూరసంఘము 

ల్హునము దొలంగ బెట్టుకొని ముకక లాపవిభావణంబు ఛై తై 

ఫౌడలు ననూనదు8ఖముల. బొందుచు సొంపటి జోడువీడి 7 చె |. 

న శశ చెలంగ6 గశ్షైదుట ధ్యానము స చేయుచు నున్న వెంఠేయన్. 758 

ఉ, శేనవలవాజ్య గంధ పరికీర్ణ ము లంచితనవ్యపుష్పభ 

రావన తొ గృశాఖము లనల్పములుం దపనీయ గార రే 

ఖావిభవంబు శై లనీ వ్రీయకంబులచే నయనాభి రామకో 



88 

న. 

మె, 

sh 

"తే తన్మితూండ్లు భుజించి కెంకమి 

గోవీనాధ రామహొయణము 

భావవాభంగి నొప్పెడు నృపాత్తజ కంటు ననాంతరంబులన్, 

విములసరశి ప్రియంబు లటవీరతముల్ కుసు మోద్దతంబు లు 

శ్రనుమదగరధలుబ్ధ విత భ్రనుర ప్ర కరాభిరమ్యుగం 
ధములు ప్రియాన్నితంబులు ఘనాఘనతుల్యము ఖై నదంతిసం 
ఫఘము అనె మందమందగతిం గ్రాలలో నేగెడుం గంతు లక్ష గా 

754 

7ర్ర్ 
మజీయు ని కౌ_లంబు వీత మేఘం బగుటవలన ధౌతశ, సవర్ణ ౦ బి ననభంబును 
గృశ ప్రవావాంబు లై ననదీజలంబులును గల్హారశీతంబు ల నమారుతంబులును 
దమోావిముకంబు శ తై నది శాముఖంబులునురగలిగియొప ప్యుచాన్న దదియునుంగాక. 

. కోమల వాతపోతపరిఘూర్షి తధూళియు భెాస్కరాతప 
వ్రామణవప్ట కర్ణ మయు రమ్య జలోత్కరనిమ్న గాఢ్య యె టె ది చా 
షమి చెలంగుచున్నయది భూవరనందన యిప్పు డెంతయు౯ 
భూమివరుల్ రణంబులకు. బోనవుటకుం నజీ యయ్యె నుర్వరన్, 

. ఆయతపాంసుది గసముదంచిత కాయములు౯ శరద్దుణా 
ప్యాయితీహాహకాంతులు ప్ర ,వార్షి తేముల్ సముద. గ గశ్చ్ంగ కే 
ఖాయుళరీర్ష ముల్ నమరశకొంతుఘు ౫ నైన లసన న్మసనోతీము 
లాయు దు షో ణంబుంన్ను అంకెలు వె చెడుల సీంళ ము౦గలన్ , 

అనఘా చూూచితి వే క రేణువులు సయా్య్యాటంబునం జి జి శమం 
డనురాగంబులు నిండి పర్వ సలింవ్యాయామ మోదంబున 
న్దనుభ_ర్హ న్వడి. జుట్టు ముట్టుకొని చంచన ,ందోయానంబుల 
న్వనమధ్యంబునం బోన్రుచున్న యవి దుర్వార ప్ర కారంబునన్ 

. సుమహిచహాస యల్లదిగ్ " కూచి తె మ్రల మయోూారజాల చు 
త్యనులనదీకటోపగత మె మె తేన కాఫ్ రణంబు ఇ Gi నజ 
రములు పరిత్యజించి ప్ర ఫుమ దాకులసా రసత్రగ గవ్టమాన మె 
భ్రమంగొని వీనభావ నాకర న్నిజగర్వము తక్కి పాణకిన్. 

| దంత స, కాదముల సారసభ్బంగమయూరవాంసకా 
డవటిట్టిభంబులు కరంబు భయంబునం బాటు ము తవే 

దండచయంబు బద్గ్షకమలాభ రణ హ్రతపం క్షిం జొచ్చి త 
'త్మా_ండములం 'దెరల్చుచు ముపిరఘునం ద్రావెడు( గంయపె లవణ్తా, 

శే, పంక కరహితముల్పుందరవాలు కములు స్వ 

"ని 

759 

7౧0 

761 ళో 
చశ్చతో యంబులు 'నుగోకులాన్వితములు 

సారసారావయుతము లొతీరవతుల, హర్షయు క్షతం బేలెకు వాంస లిప్పుడు, 762 
మ్మివిరుల, బ్ోడు గాడి మనోజసం క్రీ త నలికి శాజవాంసలు త ద్రతిశ్ర మము వాయ,ఘనధునీపారిం బడి యాద గంకు వత్స, 

చ. అడవి నవోదితంబు లసనంబుధరంబులనుంక్షి ధాత్రి'పె. 
బడుజడివానకుం డలశీ పాములు పుట్టల డాంగి యుండి యి 



గగ 

కివీ ౦ధాకా౦ండము. 
షి 

జ a ఖీ జీ క్ష య. Maa i ఓటే [జ ప్పుడు కోయు దీన, వేగమున నాకు వెళుడి వాతదుస్పిషం 
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 నంబు ల 
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మత్తు డై గ్రామ్యనుఖముల మరగి కృతము 
మజుచి కడు బుద్ధిహీనుండై తిరిగి శాక 
నముయభంగంబు గావించె విమలచంత. 
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గీవునితో నామాటలు, గా వెజపు జనించునట్లు గా ని ట్లనుమి, 790 
క, ధర నెవ్వాల డుపపన్నులు, నరయంగ నుపకారు. లె నయర్గులకామం 

జెణీంగి యొనరింపం డాతండు, పురుపాధము డండ్రు, స్తనగపుంగవ 'పెద్దల్ .73 | 
రుడు దె; ముండు సు, నీ నఎతోం శై స్పనం నీనమాటు అక్ష్యసునకుం ద్ దేషప్పుట, వా. 

కే, పర నెవ్వడు శుభ మైన బాప మైన 

దాను బలికిన శాక్టింబు ద దప్ప శెపుడు 

ఏిసులమతి డానిం గోడు సార్థకముగ( 'జేయు 

నతే(డు మణి పుషషో త్రము( డంద్రు, బుధులు. 12 
న నుజీయు నెన్నుంకు కృళార్ణుం డై "డె కృళార్థుండు గానిమిత్రునకుం గాక చరించు 

నట్టిశృుశఘ్నుండు మృుతుం “చై వై నం నదీయక వేేరమాంసరము శున కకాకజంబు 
కాదు లై న భవ, ౦ప వదియునుం గాక నాచేత నికృష్ణం మన కాంచనపృష్ట కా 

దు నక స్వ హప ంబు చూడను వజ బ్రునిర్టామంబుం బోలె ఫీషణం బై నతదీయజ్యాతల 
నిష్టోమంబుం గృమ్మణ విననుం నో నని యూహి౦చెద నట్లు గా దేని మదీయ 

పరా కృనుం జేజీంగియును మత్సాహాయ్య్టంబునం గృశాగ్ధుండ వయ్యును బ్రి 

యావీయో గ సంజనితేశోక పాపవశళ్గింబునం బరిభ్ర మించుచున్న వానింగా న 
న్నణింగియును నాకుంగల కార్థ౦బంతయువినియును వార్షి కమాసచతుష్టయం 

బుక చచనునంతకు బలో వేతుండ నె సీతా న్వేషణతత్పరళేర్టంున మిమ్మం గల 

యనవనపవ్పెద నని సమయంబు. జేసియు నివి యన్నియు మజుచి దీనుండ నగునా 
యం దనుగ వాంబు సేయక నుదిరాపానమత్తుండ వై వై కామినీసాంగత్యంబునం 

దగిలి గ్రామ్యాసుఖంబు లనుభవించుచుండుదు వె యన్లైనం గొఆంత యేమి 

వినుము. 188 

క, వంచకుండ వని యెజుంగక, వంచించి బలాథ్యుం డై నవాలి నొకని వే 

ద్రుంచితి నిక నిను రణమునం బంచత నొందింతు వేగ బంధుయుతముగాన్ , 

చ్, తసుప పమస త్త గీ శాలిప్ప వగాధిపుజీవము. గొన్నసాయకం 

బునకు శితత్వ వించుకయుం బోవదు చేతుల లావు దప్పు లే 
దనిశము వి క్కృమంబునకు హోని జనింప చెటింగి యింక నై 

నను నుదళీ ప్పీతంబును ఘనంబుగం దీర్చుము నీతి చొప్పడన్. 795 
చ. మజుచి తె నీవు మాడ నసమానభుజాబలశాలి వాలిని౯ 

బరువడి నొక్క_సాయకమునం బడవై చి తదీయసంపడల్ 

సరసత నీ కాసంగిన తెజం గిం నాతేనితోడ నేమి య 
క్క అఆ యని చూచితో యిపుడె కట్ట భుజింపవె తతృలంబులన్ , 786 

వ, కవీండ్రా లతణసహాయుండ చె నై ననాయొక్క_సాల శి శ లభూమివాలివిదళ నాద్య 

ప్రతిహకపరాక్రమంబు మిక్కిలి 0 పరిజ్లాతం బగుచుండ నీకు జింతామయబుది 
నోడమకుండుటవలన విస్మయం బగుచున్నది సఖ్ధకరణవాలినిరసన రూపం బె జాన 

యాసనమారంభం జవీతాశ్వేవణ ప్ర పృయోజనంబు కొజుకుం గృతం బయ్యు 
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దదిషషయసం శేతం 'బెజబుంగకుండుట లగ్గు గాదు వర్హాకొలంబు సంకేత కాలం 

బని యెణ్ంగియు మాస చతుష్ట్రయంబు “కడచనునంతీకుం బ్రృబోధంబు లెకున్న 

నాండన్ర ముత్పాయక౦బున నివాతుం డై వాలీ యేమార్షంచునం జనియె? దన్శా 

ర్లంబు సంకుచితంబు గాదు నీనతనివార్షంబు ననుసరింపక సమయంబునందు 

నిలువుము భఛభవద్వాక్యుంబు సార్టకంబు నీయుము శాశ్వతం బై నభర్త్యంబు నవలం 

వించి మచ్భ్ళరమహ శ త్రం బెజింగికొని భవద్వాకంబు సాస్థకంబు సేయు మాని 

పలికి వెండియు లవ్షేణు నుశ్రేశించి సత్సా నాచేత సముదీరితం బైనకార్య ప్ర 

కారం బంతీయు విస్పష్థం ంబుగా వింటివి గదా యింక హితం బుయ్యెది దాని 

సుగీ గ్రువునకుం జెవ్పీ కీగు9ంబునం జనుడె మని యిట్లు "కామవశంగతుండును 

దీనాండును సదీనసత్తు క్కు పండును కోకాభిపన్నుండును దీ  వవివృద్ధకోపుండును లాల 
పమానుండు నగురాముండు పలికిన విని నుహో ౫ తెజుండ సేరామానుజుండు 
హరీశగ్గకుం చగుసు గ్రీన్ వునియందు. ద్ర ద్రబుద్ధి గావించి వివృద్ధకోపతాపుం డై డె 

యున్నయన్న కి బృన్యు. 787 

అధి లక్షుణుండు ప్రద్ధుండే రామునతో సుగ్రీవుని. జంపెద ననుట. ద్రైధం- 

సీ, జననాథవర మిత్ర సమదుకఖు లగుసుహత్తు లవృ త్తమందు. దానిలువండెపుడు 

వహ్నీసాశ్సీ కసచివత్వయాపకకర, సంప్రా ప్పరిపునిరసన ఫలాను 
బంధ ంబువబన విపన్నులమై యున్నవనలం దలంపం డా యినసుతుండు 

శీతిలోనం గోంతికి. జేసీనయుపకార మింతియె కాక మే లంత యగునె 

న యర్క_కుల వర్ష బుద్ధికయంబువనలన 

గ్రా మ్యసుఖయు క్రు కుం జై యుపకార మెటి (గి 

ఉలికృతి యొనర్ప కున్నాండు రాజ్య మొసలి 

నన నె యలవాలితోం నూక ననుపవలయు, 198 

కే, అధివ సముదీర్హ వేగ మైనట్టికోప 

మును ధతింపగం జూల ల దుర్భుద్ధి కై యెన 

రవికుమారుని జర'పెద రాజపుత్ర 

విచయ మావాలిసుతుంజె కావిరచుం. గాక, 19 

తే ఉగ తేజ భవన హోను గ హమున 
చెగడినవిభుత్య్వ 3 మేపుడు సీ నిగ వామున 
బొలియు టన నెంతపని నాకు” సెల వొసంగు 
మిపుడె కడ 'తేర్చి నచ్చడం దపనసుతుని. 190 

వ, అని రోషనీషణంబుగాం. బలికి రణచండకోపుం జై కోదండికొండంబులు లీలం 
గేలశందుథొని సుగ్రీవని గ గ హోర్లంబు గమనోను మ్ముఖుం జైన నతనికోపంబుం జూచి 
పరఏరవాంత యగురాముండు మె శ్రనిమాటల దచ్చి త్త తం బొక్కింత శాంతి 
నొందించుచు ని ట్లనియె, 191 



కిష్కే ౦భాకాండము, ర్ట 

ఆరల్టు రాముడు లక్షుణుని శాంతి నొందించి సు గ్రీవునికడకు 6 బరిప్రుటు. శుషుం 

శే,సచివసంహన నాధ్భవసాయకరూప 

వృజిన 'మొనరింప రెందు ద్వోద్విాధజనములు 

ఘనవివేకంబుచేం బాతకము నణంచు 

నతని మణి పురుపో త్తముం డంిడ్రు బుధులు. 799 

క, కడువడి. చేతో మోహం, బడరలగ నే నన్నమాట లాలింపక యి 

స్పుడు రవిజునివై మును నే, ర్చెడుసౌహృద గౌరవంబుం జేర్పుము ప్రీ తీన్, “98 

క, రవిసుతుని. గానం జను మిపు, డవనుతి గావించి పరుష మాడక పాప 

వ్యవసాయ ముడిగి కదు సాం త్వవచనముల పలుకు కార్యదళ చెలియంగన్ , 

ఆ. అనిన నట్ల కాక యని సుమిశ్రాపుత్తుం డన్నచరణములకు నధికభ క్రిం 

బ్రణతుల డై డె తదాజ్ఞ పాటించ వానర, నేత్రపాలి కరుగ నిశ యించి. 795 

సి, వొలదండాఖీలకార్తు కదండంబు తీపనీయరుచుల హస్తమునం గ్రాలం 

(హర సళ్చాఖీలఘా రనారాచము ల్కడు దీక్ట నుగునిషంగమునం దనర 

పవిసన్నిభ స్పర్శ పాదఫఘట్టనమునం గొండ లట లెల్ల వీండి గాంగ 

నూరు వేగసముద్జితో రువాతస్ఫూ ర్తి డి నివిధవృవంబులు వీజీంగి కూల 

"జే, బొనులు ముడివడం గనుల ర శ్తీను చెలంగ 

నధరము చలింప రౌద్ర మంతీంత శకెదుగ 

నిడుదజంగలు వేయుచు దుం బుడమి వడం 

గడురయంబున సౌమిత్రి తడయ కరిగి, 296 

వ. వుణీయు నుహాప్రాజ్ఞుండును భ్రాతృ వి వి యహితరతుండును శుభ బుద్ధియు నగు 

ఇణుండు స త్సల్ళ శ్ర త్రవాన 'సాధ్యవసాయుంై బృహస్పతిసమబుద్ధి యగుటం 

శి సను నుభ్రశించి తనచేత బలుకం దగినరా మోపదిష్టవచనంబును దన 

మాటకు ప్ సుల వుని చేతం బలుకం బడియెడును త్తరంబును దానికి. దనచేత 

వత, మాణం బైెనయు శత్రరంబును పభారించి బంతుపారణకళాలోలుం డైన 

శకాలుసిపోలిక పిచి త్రధాతెరాగ సముద్దీ పిత సానుసుందరం బె నమందరంబు 

చందంబున వాతవ్రేరితం బె ర సనహ్నిరీతీ నంబరమధ్య గతుండగుపుండరీకవనబం 

ధుని మాడ్మి_ 6 ? జూడ్కికి ప్రై వేంగగుచు నిజ దేవా ప్ర భాజాలంబున నక్కా.న వెలిం 

గించుచు నమోసురయంఘునం జని చని ముందణి ననతిదూరంబున, 197 

క, సరవరసూనుండు దుర్లపు, గిరిసంకటనుందు ఫఘోగకీశిచమూసం 

భరితం బగుకిమ్మింధా, పురమును విభ వజత నాక పురముం గాంచన్, 798 

ర్భురు అ. మ్యైలుండు 1 వ్యా 0గ6 జేరుట. రరుం- 

క. రని దానిముహిమ శెంథయు, మనమున నచ్చెరువు గదుర ముజిమల్ డాయం 

జని పురి బాహ్య వనంబులల ౫నుంగొనియెల౯ా గుధరభీమకాయుల. గపులన్, 
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ఉ, వారును దన్న గాంచి బలవై భవ మొప్ప విశాలసాలగో 
త్రారువ్నూకెలశ్ళంగములు దాలిచి మత్తకరీం ద్రసన్ని భో 

దారశరీరు యెదుట: దప్పక నిల్చినం జూచి భీషణా 
"కారుడు లత్షణుండు ధిఖకై వడిం గోపము హాచ్చ. బొల్లి నన్ . 800 

G, ఆరవివంశవర్యు భయదాక్ళతిం జూచి కపు ల్పురారియో. 

దారుణమృత్యువో విలయదండధరుండొ యటంచు నాత్యలోం 
గూరిన భీతిచేం బురము నసొబ్బునం జొచ్చీ కవీంద్రుమందిర 
ద్వారము జేరి లత్షణునిడారుణకోపముం దెల్పి రయ్యెడన్. 801 

క. ఆసూర్యజు. డేకాంతా, వాసంబునం దారం గూడి వారక రతి"కే 
₹స కుం డౌటకతమున, మోసంబున. గీశవరులమొటు వినం డయ్యున్. 802 

న. అంత నవ్వానరులు సచివసందిష్టులె లీఘ్రంబున నగరంబు వెలువడి గిరికుంజర 
మేఘాభులును నఖదంష్టాయుధులును స్టూోరాకారులును వికృతదర్శనులును 
శాగ్థూలదర్చులును వికృతవదనులును దశశతసహస్రాయుతనాగబలులును 
వాయు వేగులునుసింహ పరా కృములును భానుస, తాపులును గామచారులు నగు 
హరిఫుంగనులు నభోంతరంబునిండసింవానాదంబులు సేయు చున గర దార్టిరంబుల 
నాకృమించి యుదం చితవి క మాటోపంబునం బొలిచియుండి రందుంగొందణు 
బహీనర్వారంబున యువరా జగునంగదుని నతు త్రంబులు చంద్రునింబో లెంబరివే 
ఫ్టించి యుండి రి త్రెజంగునం గూడికొనినయవ్వానర సె న్యంబు చేతనమ్మహాగు 
హమేఘసమూవహాంబు చేత గగనంబుంబో లం బరిపూర్ల యెయొ ప్పెనిట్లు గూడు 
కొనిన మహాోద్రువువా స్పం బై నకొవీయె నంబును దురాసద మొనకివ్కింధను 
(బ్రాకారపరిఘాంతే రంబు వలన నిర్లమించి సాలతాలపాణులై యుద, విక్రమం 
బున గుంపులు గట్టి సజ తెంచువీరవానరులనుం జూచి సున్మీవుని ప్రమాదం 
బును రామునివిరహశోకంబును దలంచుకాని దీర్ధోన్షమహోచ్చా వ్రసవదనుం 
డగుచు నేత్రంబుజం దాన్రుదీధితులు నిగుడ సధాముం డగుపావకునిచందం 
బున వెలుంగుచు ముహోవీరుం డగులత్యణుండు ళంకింపక నందజుం ద్రోచి 
కొని సుగ్సీవపాలిత యెనకిమీ_ ౦ధం బ్ర, వేశించి రాజమొర్షంబునం బోవుచు 
ముందట, 

803 

క. శ్యామా భ్రసన్ని భంబును, జూమికర వేదికంబు సముదితీనుణివూా 
లామండితంబు దివ్యర, మానుహితము నె నయొకవిమానము గాంచిన్. 804 క, కని యందు గీతవాది, త్రీనినాదము వానరీ చరణనూపురని 
స్వనము పరస్పరవాసిత, ధషనులును మణిహోరకలరనంబులు వినియన్. $08 

న, ఇ_త్రైెజంగున నాకర్ణించుచు, 806 
క, "లేజోవిషసంఘాతుండు, రాజితశరశల్య విస్కు రజ్ఞ వ్యు? డు నై 

రాజసుతు డొ ప్పెను ఢథనుర్భా)జిత ప్టణుం శగుచు బంచవదనాహి క్రియన్, 



వం అప్పుడు. 

రయ లక్షుణు6 డంగదునితో € దనరొకను సు గ్లీవునికిం చెల్పుమని చెప్పుట. శ్రురుం- 

క, భునదీ_ప్త్రవహ్నిచందం,బునం చేజం జన వచ్చు భూమిశసుతుం 
గని యంగదుండు భయమున, ననుపమవినయంబు దోప నటు పొడనూపెశ్, 

క వచ్చినతా గయునిం గని, మో లత్షణుండు ఇవాల జిడిముడివడుచుకా 

మెచ్చక్ ప్రళయాభ్రాము క్రియ, నుప వ్రైర్నాదమునం బలికె నుగ్రుం డగుచున్. 
చ్, న డారఘుకుల్యారుణి రానువిభుండు పంప గ 

దనం బనిం బూని తద్య్యసనతే పు ప్రుడ నయ్యుం దదు క్రకాశేలం 

వీనసుతుతోడం జెప్పుటకు నిచ్చటికిం జచుదెంచినాండ న 
యస్టనఘునిపాలికిం జని మదాగమనం బెజింగింపు నావుడున్. S11 

శా, తా రేయుండు వివణ్ణుడై మొగమున న్లెన్సంబు వాటిల్లగా 

808 

ర్త 

ధీరత్వంబు దొలంగంబెట్టి భయ ముద్రేకింపంగా నార్రుః డై 
యారామానుజుశెసనంబున రయం బారంగ నంత౫పఫుర 

జ్వారం బుద్ధతిం బాసి యంతిపురిచెంతం బోయె దుర్వారుండై. 812 

వ. ఇ త్తెజంగునం జని సుగ్రీవుని డానీ యతీనిచరణంబులకుం బ్రణమిల్లి పదరిపడి 
తార కభివందనంబు గావించి రుమాపదంబులకు (మొక్కి యంజలిఘటియిం 

చి యిట్లనియె. 818 

రుద్రా అంగదు6డు సుగ్రీవునికి లత్మణునిరాక ద్యెటింగించుట. ర్థుభుం- 

ఉ. సచ్చరితుండు రానునృపచం ద్రుండు పంప లత్ష్మణుండు తా 

వచ్చే మహో ప మొదనం దలవాశిట నిల్సి యున్న వా 

డచ్చతురుండు లోకముల నన్నిటిం గాలం జూలువాండు నీ 

విచ్చట గామినీసుఖసన్ఫుద్ధి వహించుచు నుండ జెల్లునే. 814 

వ. అని ప్రబోధించిన నతంవ మదమత్తుండును నువనమోహి తుండును నిద్రాగ్గాని 

సంవీతుండును గావున మైనుజిచి మేల్కొనకున్న న ల్తెజం గాలోకించిసాముత్రి 

చి త్తం బధికరోపూయ త్త త్తంబు గాకుండునట్టుగా వినయ వాక్ళంబులం త్రార్థించు 

యం ౭ దళ్సమాపంబునం గూడుకొని వానరులు ప్రళయశాలధా రాధరంబులనుండి 

యస తెగక కడునడిం బుకమిం బడు బెడిదంపుంటుడుగులయ్రోోంతకు దీ టగునట్లు 

గాభ్లె ట్రజచుచు నట్టహాసంబుం జేసిన న మ్మహోశ బ్బంబు విని సు గీ గ్పీవుండు మేల్క 

ని ముదపవ్వాలతాద్రూ, మ్, శుంశును వ్యాప ప్ర సగైభామణుండు నై న లేచి పర్యం 

కంబునం గూర్చుండె నప్పు డంతేగఫుర ప ప్ర ప వేశ యో గ్యులును రాజసమ్మతులును 

మంత్రకుళలులును ధ ర్లాగ్ధనిపుణులు నగుస్ల క ప్ర భావు లనుముంత్రు, లిరువు రంగ 

దవాక్యచోదితు శై "ల యేశండును దామును సుగ్రీవుని జాయం + జని సౌమిత్రి, 

శాకయుం దదీయరోవవిశేషంబు నెజింగించికి పేదంపడి సామనిళ్ళితేంబు లస 
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వాక్యంబుల చేత నచ్చి తంబు ప్రసాదొయ త్తే తంబుగా నొనరించుథొని శక్రం 

న. డునుం బోలె సుఖాసీనుం జైనయకనిం బరివేస్టించి యి ట్లనిరి, -- 

చ్. అతులిత బాహుుశె"ర్యులు నుహాత్రులు మిత్రులు ా జ్యదాయకుల్ 

చతురులు సత్యసంధులు ప్రనన్నయకోధ నో లన్నథమ్లు ల 

ద్భుతగుణ ధార్తికు ల్నీఖలభూభ రణార్హులు రామలవ్షణుల్ 

శీ తిధరకందరంబున వనీంచుట యంత యొలుంగు బే కదా, 

ఉ. అం దొకఠరుండు లత, త్ ణసమాఖ్యుండు తమ్ముండు జ్యేమ్ట నానతిం 

బొందుగం జాపచాణములు పూని రయంబున నచ్చ “కులం 

గ్రందుగ వడి చూపులని కాల్పగం జూలీ వాజారమందు మ 

ధ్వందిన భానువై వడిం ,బ్రకౌస మెలర్చంగ నున్నవాం డొగిన్, 

చ, అతనిమహో గ “కోపము స సమంచిత తేజము గాంచి వానరుల్ 

వితతభయంబున న్మిగుల వివాగలు లై బహుళ _ర్రి మ్రైయుచు౯ 

గతి సెడి పాజు: జొచ్చి దె కంజవనా పకుమార యాలకీం 

చితె జితకాలవాలథరనింతుగవం బగుతేన న్మహోధ్య్వనిన్ 

క, అతనిచేం బ్రేవీతుం డై, నీతనయుం డంగదుండు నీనడ ఇంతో 
శీలి జను'వేంచి యున్నాం డోతసనజ తత్ప$ినృ శ్రి తి నొగిం జొల్పుటకున్, 

జ, రాజవ రేణ్యు. డై జ డై సరఘు రామునితమ్ముండు నీహపూజారవుం 

దోజ దలిర్నం గాచికొని యుండంగ సుం వేగ చచి నీ 

నాజగ చేక వీరుని రయంబున దోడొ,_ని వచ్చీ ఏ వీ తిత్రో Yr: 

బూజ లొనన్చి చి త్రమునం బుట్టిన! కోపము దీవ్పు మి తలిన్ 

క, అనుపమ అముమీ.. దత్పద, ననజములకుం జు శ్రబంధువర్గయుతముగా 
నతి యొనరించి రోషము, చను న బారాభనంబు సలుపుము భ క్లిన్. 

శానీకై కాబె యసాధ్యవి కనుయుతు స్మేతాఫమానాంగు నా 
పాకారాతికుమారు నొక ;-నిలసద్భాణంబునం గూచ్చె నీ 
తాకాంతుండు తదీయకార్యము సనుస్థత్వంబునం దీరి రక్ 
గా కి ట్లుండిన చ్రాభవంబు యశము ,గొవ్ర/గ౦బులుం 1 నక్కు.నే, 

క, మతి గలిగి యింకనె నై నను, వృతిపతితో * నన్నమాట( జెల్లించి వెసకా 
Rene సక్య, సతి కృవ్రుయ నగుము చంక భానుతనూజూ. 

ర్చుర్ణూ సు నీవు భయమువే మంతులనో నాలోచించుటు, చయం 
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వ, అని పలికిననంగదునినచనంబు విని లత్షణు౦డు కుపితుంజె ద వ దను 
మాట కదరిపడి దిగ్గన నిజాసనంబు డి నుణికి మంగ తేజ్ఞుండును ముం లేవ 
గకుశలుండు నగుసు గీ గ్రవుండు గారనలాఘ నంబులు స సశ్చీయించి నుం శ్రే ర ంబులం 
దుం బరిసష్టీతు లై నముంస్రుల నవలోకీంచి యి ఖ్లనియె. 824 



కీష్క ౦ ధాకా౦ డమ, ర్ట 

కే, ర ఘుకులా గ ణి శేనపరాధ మించు, క నం గానింపం బరుసంబు లాడి యెబుగ 

నూరశేలకో నామిో:ది గారవంబు, ఏడి నౌనిత్రి కలుమీంచినాండు నేండు.9ర్ 

శే. నృజినచిత్తు. డ్రై రం ధృంబు నెవకునట్టి, నా గ్రశనిచేగ లేని దోషంబు లెవ్వి 
యెన నామిోంద వినియనో "కానిచో నృపాలే. జుం చేల కోవీంచెనకట చేలు, 

క్ష గ్రంపోయంగ మును నావై ౮ గలసౌహృద మెల్ల మాని కలువి,0చుటకుం 

గల హంతు వేమొ గౌలియదు, పిలసద్దుణులార మోరు ఏవరింఫుం డిశన్, 527 

ఆ, నన్ను స్తీతిం జూల మన్నించి సామ్రాజ్య, మిచ్చినట్టిచంద మెల్ల నాత్ర 
దణచుకొనిన నాకు దశరథ పుత్రుల, నలని సాధ్వసంబు గలుగ దిపుడు. 928 

వ. వన నకాలంబునందు. గువీతుం జె డ్రైనమిత్రు ౦డు సంభ్రానముంబుం బుట్టించుచున్న 

వాడు సర్వ కారంబుల మిత్రు, ండు సుక కరుండై న నువ. త్రసరిపాలనంబుదుస్త్త 

రం బె యుండు6 జి శ్రంబుల కనిత్యత్వంబు గల్లుటనలన న సోల్పాపరాధంబునం 

జ నను బ్రీతి భీదింపంబడు మహాత్యం డగు రామునిచేత మహోపకారంబు గా 
పంచం బపేయె దానికి స సదృశం బె వెన ప్రత్యుపకారం చేను గౌవింప సమస్థండు 

గా నందువలన మిక్కిలి విత్రస్తుండ నతి నని పలికిన సు గృీవునివచనంబు విని 

వానరపుంగ వుం జె నవానుముంతుండు వానరమంత్రు, లంషజు నినుతుంక నిజ 

తేర్క.ంబున ని ట్లనియె, 829 

చుడు సానునుంతు (డు సుగ్రీవునికి లకత్మణాగమన కారము చెల్పుటు, ర్రైుదుం- 

పీ రవికుమార న శేళ్వరకృతోపకారంబు మానసంబున నీవ ముజివ కునికి 

సరగీవిధంబులం జర్చింపం గడు విచి త్రము గాదు థిరుం డా రామవిభుండు 

కాంతావియోగశ్ కపరీతచిత్తుండై. సీయట్ల తాలిమి నిలుపతేక 

సనుయ'కాలము కడచనినంత కీవు రాకున్న ఇ నుత్తుం వని ని న్నెటింగి 

కే. ప్రణయకోపంబుచే మి బెజుం 7టింగి, రమ్మునుచు. బ౦పంగ్రుద్ధుండై లమ లఅశ్కుణుండు 

వాండిదీపింపంజనుచెంచినాండు చేండు, తెలియ నీయర్గమందు సంద మయము లేదు. 

క, నూరు డగురఘుకుమూరుండుసారబలోదారు: డై నశక్ర తనూజుం 

డారయ భవత్చి/యార్థము, ఘోరరణోర్వీతలమున సం గాదే. 53 1 

క, వానలు వెలిసిన పిమ్మట, భూనాథునిసతిని వెదకయబుచ్చెద ననుచుం. 

బూని మును పలికి తిప్పుడు, వానలు వెలిసెను శరత్తు వ్రాలంగం జొచ్చెన్ . 882 

సరసులు చే జెం దుమ్మెదలు సారససం కులం జేర వకుల లం 

దజుచుగం బెల్పు లూరె హీమభాముని కేజము మిజె మబ్బు లం 

బరమున నుండి జూజెం గలభంబులమోహము తీఆ జక్కువల్ 

సురతము. గోనె సూర్యసుత చూచి తె శారదకాలసంగతిన్ . 888 

క, తతి యెజుంగక రతినుఖత, త్పరత న్నీ వనికి బ్రణయప్రరకోపము నక 

ధరణీళుం డనుప లత్ముణుం, డురువిక్రృమ కాలి వచ్చె నుగ్రుం డగుభున్ 84 

- చ 

nn 



ర్ట నోోవీ నాధ రామాయణము 

క్ గత రాజ్యండు దీనుం డుప, కృతికీలుండు మానథ నుండు ప్యృూతదారుండు నా 

శ్నీతినాథునకు రయంబున, హిత మొనరించు టది నీకు హితే నుగుంగా చే. 885 

క, ఉపకారి మైనలత్ష్యణు, కృప వెలయుటకంకు నొండు కీబాద్రీశా 

యపకాధివి కృపణుండవు;, చపలాతుడ వై ననీకు శరణము గబే. 936 

క, పతికి బ్రధథానులు కాలో, చితగతి ఫీతిలక కీడు చెందక యుండ 

ని త మాడవలయు నే నా, గతి నీకు భయంబు దక్కి కటి పెద బుద్ధిన్ . 887 
0౮38 
ని క, సకలావురరఖో గు, హ్యూక భ రితం బైనజగము నాత్మ వశముం జే 

కృరొనంగ6 జూలు రాముడు, ప్రకటితముగ పల్లు చేతంబట్టినయంతన్ . ౯86 

శే. అటిజగ దేకవీరున కలుక వొడవు, కుండునట్లుగ నీవు పూరోప్టపకార 

మెటేంగి మును చేసిన ప్రతిజ్ఞ నెజ పిభూరి,కీశసా మ్రూజ్యసదము దక్కి ౦చుకొనుము. 

శ్రే, మటీయు బాంధవమం త్రి సమన్వితముగ 

శామునిపదొంబుజములు శిరంబు సో 

బ్రణాతిం చేసీ తద్వశు(డవై బ్రతుకు నుధిప 

భ ర్హృవశగత యె ఫొల్బు భార్యుపగిది 840 

-ంల్టుర్టు లక్యణు 6 డంగ చాదివానరగృహం బు బ6 జూచుట శ్థుధుం 

న, కవీంద్రా సు కేంద్ర, తేజు లై నరానులక్షణులది వాన్టిస్తాదిబలంబు సాలగిరిచ్చేద 

నాదికార్భ్థంబులందు దృష్ట చరత్వీంబునలన నీకు విదితం బెనయదియె కదా 

యమ్మహోను భౌ వ్రలశాసనం బు నుల్లంఘిం చుట యు కంబు గా డనీ ఫవసనంద 

నుండు సుగ్రీవునకు పింతోపదేశంబు సేయు చుండె నంత లత్షుణుండు మొగ సాల 

విడిచి జావారికులు సంక్ర్రు శం బె నతనమాపంబుంజూచి భయ భ్రాంతులై డాయ 

నోడి కృతాంజలిపుటు ల యంత నంతం బరి వేష్టించి వచ్చు చుండ వారినందణి 

నిరాకరించి వెచ్చ నూర్చుచు శీ ఘ్ర్రుంబునం జని వింధ్య మేరుముహీధర సంకాళ 

నానావిచి శ్రతుణిసమాక్వీ రమ్యవాక్య స్రాసాదసం బాధ మైనదాని ననంతవస్తు 
సంచయసమంచితనానాపణ్యోపశ్ భిత యగుదాని నతిరమణీయపుష్పిత సర్వ 
"కామ ప్రృవదివ్య ఫ లరంజితీనుహీరువాద్రాతేసంకో భితమహో ద్యాన సంకుల యగు 
దాని నతిసురభి చందనాగరు పద్మమై రే యమధుస మోది తమహోపథ యగుదాని 

నమేయబలసంపన్న బేవగంధ ర్వాంశసంభూత దివ్యాంబర సృగ్విభూపీత కామ 
రూపసంచారవీర వానరపరిపూర్ణ యగుదాని నొక్కమహోాగువా ప్రవేశించి 
యందు(గమంబుగ నంగదునిగ్భృహంబును మైండద్వివితనివాసంబులును గజగ 

వయగవాతగంధవూాదన శర భులనికేతనంబును సంపాతీభవనంబును విద్యు 
న్మాలినివేశనంబును సూర్యామునిమందిరంబును హనుముంతునిసదనంబును వీర 

బాహాసు బొ హుబ వేశ్ళంబులును నలనీలులసద్యంబులును గుముదసుపే.ణుల 
యాలయంబులును డాగునియగారంబును జాంబవంతునినిలయంబును దధివ 

కునినిశాంకంబును సుపాటలసునేత్రులవ_స్ప్యంబులును మజియు నుభోసారం 



సీ, 

కివ్క్యీ ౦ భాకాండము, 99 

బులును బాండ రాభ్ర ప్ర కాశంబులును దివ్య మాలస్టియుణే బులు న ల 

ధాన్యంబులును .ప్రీరత్నోపళ్ భితంబులు నగుతక్కినవా; మం. వ. 

లోకించుచు రాజనూగంబునం జని చని యన్వల, ష్] 

-ంర్టుర్యు లత్షణుండు సు, గృీవుసగ్ళహయును య వేశిందుట, ఇట్రాస్టానా 

రజతాద్రి నిభ శుచిప్రాసా దశిఖర రేఖా లేఖతాంబరం బె నదాని 

వరశ స్త్రపాణి వా నరవీరసరి పాలి తా త్యున్నత ద్వారమైన దాని 
దివుమాల్యావృత నవ్య చామోగర మానితతో రణం ద నదాగి( 

జ కృవాళ గిరీం ద్రసంకాశపాండర ప్రా కారశో భితం జై నదాని * 
తే, రమ్య మగుదాని నిర్ణ రేంద్రత యోప 

వ 

మైనదాని దురాసదం బె నదాని 

రవిజుగ్భహూము వ్ర వేశించె బత్ముణుండు 

సూర్యుండు మహోాభ్రపటలంబు జొచ్చినట్లు, 842 

మజీయు మహేంద్ర ద_త్తనీలజీమూ కేసం కాశ కుసుమపరినుళ సమునముంసుమితశీత 

చ్చాయనునోరమదివ్య పుష్ప ఫలో వేత సర్వకామ ఫలమహీరువాషండమండిశేం 

బై నసుగ్రీవునిభవనం బనివార్టగమనంబునం బ్ర వేశించి నానాజనసమాకులం 

బు లై నస_స్పక మ్యూంతరంబు లతి క్షమించి పావురాజతపర్యంకవ రాసనమహో 

రా స్తరణో వేతమహోవానరగు ప్పం బై నయంతఃపురంబు గనుంగొని డాయం 

జోవునప్పుడు. 843 

సమగీతపదాతురయు, క్షము తం త్రీ గీత నాదకలిశము నై యు 

త్రమమధురగాననిస్వన, మమృుతరసము చిందినట్టు లటు విన నయ్యెన్*, 34 

వ. మజీయును. 845 

క, మణినుయకలనూపురకిం, కణవిలసతారహోరకాం చనగుణని ' 

క, 

కషణనంబు లెసంగ నాడెదు,గణిక ల. బెక్కం క నచటం గడువడిం గాంచెన్. 

చేణుసీనములు చంచ, ద్వీణారవములు మృదంగ దివ్యపటవాని 

స్పాణధణంధణరవములు, మోణీశ్వరతనయు. డచట సొంపుగ వినియెన్. 847 

శా.ఆలో రాకొమరుండు కన్లొనియె దివాన్టమో దపుప్పోల్లస 

వ, 

న్యాలాజాలవి రాజితాంసతట పిన్య సోరు పె మోజ్డ {ల 

చ్చేలాలంకృత లె వినూత్న నుణి కాం చిబద్దఘుంటారవ 
, జ్ 

జ్వేళోద గ్రనితంబ లై పొలుచు నాకీశాంగనాశ్రేణులన్. 548 

మతీయు సంతుష్షులును జాగరూకులును వస్తాభర ణాద్భలం కారో చేతులు నగు 

ను గ్రీవునినచివ్రల నందణి విలోకించుచు. గామినీజనచరణనూాపురకాంచికా 

ఘంటికానినదంబు విని లజ్ఞించు చు నాభ రణ న్వనశ్రవణ సంజాతరోప, వేగ 

శ్రశనితుం డై, క్ న జ 
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తే, .. ల 
రామాభొద్రుని దుగరఖసంప్రా_ప్రియును ya 

వంగనాథుని రాజ్యూతీవై భ నంబు 

తగ మనసాఫ మొనరంప చలం బొగలి 

జె నురుచులు నిగుడ, చ్రద్ర(1 క్రుద్దుం డే నేత్రములం దాన్రురు స 

శఫా.అ రామానుజుం డుగ,వై ఖరి సమసాశాంతము ల్నిండ గం 

0% 

sir 

భీరజ్యూనినదం బొనర్చి జగము ల్భీతిల్ల గాలాంతకా 
కారుం జె శిఖమాడ్కి. గ్రాలుచు శిరగకంపంబు గావించుచు 

నా?రాహీంద్రమువమూాక్కి. రోజుచుం గవివోభంబు గావించుచున్. 851 
౧ 

: మజియు సచ్చరిశ్రయుక్తుం డగుటం జేసి పర స్త్రీదర్శనంబున  స్ట్రీనాపురశబ్ద శ్రవ 
౯౦బున నుడాసనుండగుచుంగాం తాజనప్త్రసంగరహిళత ప్ర, బేశంబునా శ్ర యించి 

రోపసమన్వితుం డై యుండె నప్పుడు. నిశి య 

. ఆనినదంబు కర పుట మంటినయంతినె త నసచితుం జె 
౯a Jo ౨ a 

భానుతీనూజు డంగదుండు పల్కినశై వడి రాద్రభింగి రా 
మానుజుం డగు చెంవెం జపలాతుడ నె తెలియంగ చెలి నం 

ల్లీ 0 a 
వారననుందు వ్న్న. సన మంటంగం డారను గాంచియి ట్రనెన్. «59 

“ంర్టుర్లు సు గృీవుండు తొరను లక్షుణునియొ ద్దకుం బంపుట. చుణుం- 

. తకుణి రామునితమ్ముండు, నిరుపమమృదుమాననుండు నేం డేలకొ యి 
ప్పరుసున రోవయునతుం తయరు దెంచినవాండు లయహుతాశనుమాడ్మ్కిన . 
నాయందును నీయందును, పెయక యంగదునీయందు బంధుగణమునం 
'జేయపరాధముం గనుంగోని, తోయజముఖ న్ా మెత్తి తోంచినవాండో. 655 
మనచే నెయ్యది యైనను,బనివడి య ప్రియ మొనర్పంబడియెనె డాని 
న్యనమున నెటింగి చంద్రాననే తశయక కల తెజంగు నాకుం జెవుమా. 856 

. రయమున నీవు ము న్నరిగి రానుతుం గాంచి తదీయకోపము 
స్నయముడలిర్చ సాంత్వన చనంబులం దీర్పుము పెద్ద లుర్చి నెం 
తేయు సతులందు దారుణ మొనర్పకు గావున నమ్మహోత్తుండు 
న్నీయమము దప్పి క్రార్యమున నీ కవమానము సేయ కుండెడిన్ రక్? మానిని సునయో కుల నీచే నంతయు శమితకోపచేతసాఫుం 
డ్రైనవిదప నాలక్ష్యుణుంగానంగ. వచ్చెదను వినయగాొరన మెసలోన్, రరర . నా విని యావెలంద్రి కపినాభునియానతీ నుల్లసన్నిళం 
చావృతే మెఖలాగు ణసమం చితనూతన హేనుసూ త్ర యె 
తావులు (గ్రుచ్శురించు పిరిదంటీలు చెంతల జీరువా జంగా 

_భావంపుక్తుసన్నిధికి బోయె వ్రియో క్రి సనూసయింపలన్, రిర్క కం శ్ క నుజీయు స్వభావరమణియగ మనసౌందర్య మొనయతారకాంత సం శేషకృతా 
'యూసం౦బున నడుగులో నడు గిడుచు బో౫సనగదన~ న నము? క ముల మం మ న 
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మై శయనస్థానంబునం బవ్వీళించి యున్నయిది రయంబున లేచి చనుజెంయ్' 
చున్న దగుటం చేసి ప్రలంబకాంచీగుణహేమసూత్ర, యె వ్య క్రసంభోగలతణ 

మై _న్తనభారంబున. గించిన్నమితాంగయప్టితోం జని లక్ష్మణుని సందర్శించీ 
డాయం జనిన నవాషనరపల్ని నవలోకించి మహోత్షుం డగులక్షుణుం డుదాపీనుం 

డె యొక్కింత మొగంబు వాంచి ధ్రీసన్ని కర ౦బువలన నివృ శ్రకోవుండై. 
యుండె నప్పు డత్తార పాన యోగంబువలన నీవృ త్తలజ్జయెసౌమి త్రి నవలోకించి 

యతేనిదృప్టీ స సా దంబువలన భయంబు విడిచి ప్రణయ ప్రగల్భంబును బరిసాం 

త్షనయు_క్షంబును నర్ధవంతంబును నగువాక్యంబున ఇని ట్లనియె. 860 

మ. కృప పోంబెట్టి దురంతకోపమున నిస్వేదించె దిశ్లేలకో 
నృషవంశో త్తమ యువ్వం డీకపులలో నీయాజ్ల కుం గాక్ష దు 

శ్చపలుం డై చరియించె నెవ్వం డిట శుష్క వ్యూ జకాంతార భా 

“పతేదహ్నిని నిర్విశంకతం జొరం గాశీ ంచె దుర్చుద్ధియై 861 

థిత్దు లక్ష్మణుడు తారతో సుగవ్రనియందలిదోషంబు లుగ్గడించుట * శుభం 

వ. అవి సాంత్వపూ ర్వకంబుగా. బలికిన నయర్టింగనవచనంబు విని లత్మణుండు ప్రణ 

యద్భష్థ ప్రయోజనం బగువాక్యంబున నద్దేవి కి ట్లనియె. 862 

"లే, అతివ నీపతి లు_ప్పధ క్యారసంగ ,సుండు కామపరీత చిత్తుం డటంచు 

నెజుం వేటికి భర్తకు హితము గోరుకాంత పతిచందమును మదింగానవల దె 
ర, తలపోయండు రాజ్యార్థము, తశలపోయండు శోక వేగదళితుల మమ్లుం 

దలపోయండు పరిషద్విధి. జెలియా నీమగండు పానసేవారతుం డై ర64 

కే మాసములు నాట్లు చనినపిన్తుట మహీజ్యవెదక్ం బం పెద నని సత్య మొదవంబలికీ 

పానసేవామదంబున మేను మజిచి,తజి యరుగుసంతేకును దానిందలంపండ య్య 

క పానమె పుకుపాగ్గమునకుం, దానక మని నెమ్మనమువం దలంచినవాం డా 

ఇనుజు(డు పాన సేవను, బూనిన ధ ర్థార్థ నామములు సుడి పోవున్ ష్ష్్సర్ర 

కే, అతివ యుషక్ఫతివిషయంబునందు నీతి, బట్టి ప్రత్యుపకృతి సేయనట్టివాని 

కనఘశులి'కై న మి తే నాశనమునందు(, బరంగ ధర్హాగ్గకామలోపంబు గలుగు, 

శే, సత్య ధర్థార్థకామైక సదన మైన, మిత్రుని బరిత్యజించిన మిహిరసుతుని 

చేత నిన్నాల్లును బరితజింపంబడి యెం గాద యేమన్న నింక వివేశంబు గలుగు, 

వ. వారీశ్షరుం డగుసు గ్రీవుం డీట్లు వివేకహీనుం డయ్యు నింక నే మనిన నేము 

కార్యంబు లేదు గావున ధ ర్యార్థకామనిలో ప'హేతుభూతమి త్ర పరి తార్టిగలశ్లీ ణ 

కార్యం బిట్లు ప్రస్తుతం బగుచుండ ను త్తిరకార్యం. బెయపైది మాచేత గర 

వ్యంబు నీవు కార్భితే_శ్త ప్రజ్ఞను గదా దానిం జేరొ_ను మని పలికిన ధర్హార్థనిక్స్స్ 

యయు కంబును మభురసష భావంబు నగులత్ష్మణుని వాక్యంబు వినీ యాం 

రామ కార్యంబునం దవగత ప్రయోజన యన నుణ 
విశాషసయు గృంబగు వాక్యం 

బున నన్నేం ద్రపుత్తున కి ట్లనియ. సి 
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శే, 

క 

చ, 

చ 

వ. 

కు ౯ చుట. ందుయై తౌర లతుణు ననునయి చసీయిరా 

యాపాలసుత యిది కోపకాలము గాదు స్వజనంబునందు దోషంబు సేయం 

జనదు భవత్స/ యోజనపరుం డగుకవీనరుప్ర మాదము సెంపవలయు స సత్త 

గుణయు క్రుడగువా(డుగుణహీనుండగు వా సీయందుంగోపము నే సెయనర్హ_ ముగు నె 

త్త్వావరుద్ధుం కు సొంతిదాంతిక మూ చతురుండు నీయట్టి నాధుజనుండు 

సే, = చెవోండు కోచవశంబు నొందు. 

బరలణగంల గోపంబువలనం డాపంబు గలుగు. 

దాపమున బాపము ఫఘటిల్లుం ద్వద్విధునకు. 

బాప మార్జించు టది ధర్మ ఫణిలి గాదు. 570 

మహా త్తా వోరివీరబంధుం డే డగుశాముని యమెోాఘరోషహంబును నుద్యో్టగ కార్య 

మునకుగ గాలవిలంబనం బగుటయును సుగ్రీవునకు మర్న చేసినయుపషకారం 

బును సు గీ, ౧ననివై భవంబు భనదధీనం బసటయును సు గీ గ్రవునకు సీతా న్వేష 

ఇాదికార్యంబు మే _రవ్యంబగుటయును సరీ రజకానుబలం బప్షవ్యూం బనియును 

రాముండు పిధిహొ వేదనాలంపటుండై యునికీయు6 గామంబువేత ను గీ గ్వివుండిప్పు 

డననరతం బవబద్దుం జై యుండుటయు నట్టిసు గీ వుం జేజనంబునం + దవబద్దుం 

డయ్యు నట్టికాం తాజనంబును నెజింగి యున్న దొన వినుము 71 

ఇనకులో త్రము నేండు నీ విట్టికోస 

వశము నొందుట: దలంతు దుర్వారకాను 

తంత్ర, ములయందు నీబుద్ధి తగులుపసడదు 

త్రగిల్ యున్న దాదృళు నిట్లు "'దెగడ విపుడు. 87% 

కాగురతు లై నమనుజులు, భూమిశ్వర "దేశకాలములు ధర్మాన 
ప్రామాణ్యంబులు 'దెలియక, వ్యామోహితు లగుచుం జూల వ రింతు రిలన్ 

పనినడి పానయాగమున భానుసుతుండు నిన్ఫ ౩ వలజ్జులడై 

యనిశము మమ్ము గూడి పొలుపార మన వ్యథ శే. చేలుచుకా 

దనియక నుత్తు' డై యునికిం దప్పు సహింపగం బోలు ఛాశపై 
నల జెల్లుణే విభునికార్యము దీర్పంగం రాణగలరి డశన్ 8/4 

అతిచపలస్టిభావుండు వనాటు(డు నై నదినేంద్ర పుత్రుండు 

దతీ ధృతి మాలి పుష్పశరధాటికి లోంబడి యుండు కెంత పో 

యతులతపోవిభూతి నుహీ మా_ప్టిజితేం ద్రియు తెనకాపను 
ల్మతి చెడి కామినీసుఖసమన్వితు లై వెస జిక్కి. యుండ కే, ఓర్ 

అని యిట్లు నుహోర్థయు క్రిం బగువచనంబు సలికే వెండియు నత్తార సఖేలంబును 
నుదవిహాగ్టిలంబును భ్ రృహిగయు న నృంబు నగువాక్యుంబున ని ట్లనీయె. 676 

సీ, వీతినాథసుత భానుసుతుండు రాము*కు నిధేయుండై కార్యంబు. దీర్చరొఆకు 
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మునుకొని యుజో్టగ మొనరించి యున్నవాం జెల్లుండి నేపట నేపు మోజు 
నఖలదిక్కులనుండి యంబరసం చారచతురులు దుర్యాంత స త్రగయుతులు 

శామురూపులు పిరీఘనులు కోట్యర్చుద సంఖ్యాతు లగచర మై న్యపతులు 

శే, వచ్చెదరు వారి నంది వరుసతోడం., దోడుకొని రాముకడ కతతూర భంగి 

రాగలదు మోర లింతలో వే గిరబడీ, పరుషవాకస్థింబు లిబ్బంగిం బలుకందగు నె. 

త్దుట్టు తార లక్ముణుని సు గ్రివునికడకుం దోడుకొని పోవుట. థాఘాం 

వ. శాజనందన నీవు సరిజనా భ్యంతరమందిర ప్ర వేశం బనుచితం బని యిచ్చటనె 

యుండుటం జేసి నీచేత సదాచారంబు రశ్నీతం బయ్యె మిత్ర భవనంబునందు 

మి తే దారావలోకనంబు సేయుటవలన సత్పురుషులకు ధర్మలోపంబు గలుగదు 

గావున నీ వంత౪పురంబులోనికి విచ్చేయవలయు నని ప్రార్ధించిన న బేవివాక్యం 
| ఫి 

బులచేత: గించి దుపశమితప్రోధుం డై తారోపదిష్టమార్షంబున నంతళపురంబు 

ప్రవేశించి యందు, 
878 

Cha . ఉదయాద్రివె నొప్పు నుష్టాంళుక్రియం గాంచ నానర్భ వీఠిశై నలరువాని 

దివ్యాభరణ మాల్య దివ్యగంధాంబర హారశోభిత గాత్రు జై నవానిం 

గమనీయ వారుణీ గంధఘుమంఘుమి తాధరకిసలయుం డైనవాని 

నసమానమధుపాన లసితాతిమదఘూర్ష మానశోణిత నేత్రుం డై నవాని 

కే, వానరీవా స్తవామర వజనమంజు,.లానిలాందోళి తాలకుం డె నవాని 

భూరిపరినుళ వాసిక వుషృదామ, కిరణసంభ్ళృత గీ వు సుగ్ఫీవుం గనియె, 879 

వ. నుజియు నాదితస్టసన్ని భుం డగువాని దివ్యహాపుం డగువాని మహేంద్రుండుం 

బోలె ద్యూయుం డగువాని దివ్యోభ రణమాల్యో వేత ప్ర మచాజనపరి వేస్టితుం 

గగునవా ని ద_స్తకాంచననర్గుం డగువాని విశాలాతుం కగునాని రుమాపరీరం 

భసంభావనాసంభ్ర ముం డగువాని సు గ్రీవు నవలోకించి. కర0 

క ఘనగరతడ్విభ బాలో, కనజాతదురంతరోోపకలుపారుణితొ 

ననలోచనుం క్రై కాలుని, యనువున కోభిల్లై నతీభ యానవాభంగిన్. 881 

ఉ. అంత దినేందృవుత్రు(డు దురంతని తాంతమపహో గ్రకోపకా 

లాంతకుమూడ్కి ౧ గ్రాలుచు రయంబున వచ్చుమహీశపుత్రు న 

ల్లంతనె చూచి దిగ్గన నిజాసన ముద్గతి డిగ్గి యాత్రలో 

చెంకేయు భీతి పర్వ జలియించే నుహీధరభిద్ధ ప్రజాకృతిన్. రిక2ి 

కే. అప్పుడు రుమాప్ప భృతి కాంత ఎతిరయమున 

భర్తతోం గూడ లేచి సంభ్రను మెబర్ప 

గగనమునం దారగ్లు ని శాకరునింబో లె 

సురుచిరంబుగ నాతని. జుట్టుకొనిరి. 
883 

కే, ఇక్టె ,_నడీ రవినందనుం, డక్కనకాసనము డిగ్షి యంజలియుతు? డ్రై 

మిక్కిలి భయభ కృలతోం గ్రక్కున సౌమి త్రియంతిక౦బున నిలివన్, 984 
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వ. కట్లు కాంతాజనపరివృతుం జై కల్పనృతుంబుచందంబున నంజలియుతుండ్ర 
ap) (sn = 

తన మో,ల నిలువం బడియున్నసు గీ వు నవలోకించి లత్ముణుండు జారుణవా 

కష్టంబున నిట్లనియె. ర8ి5్ 

చుడు అత్షణుండు సుగ్రీవుని దూట, చుడ్టుం 

తే. సత్యనిషఘ్టయు నిం ద్రి యజయము కృపయు 
© a 

నతడు సంపూజ్య? డగుచు నేపారు నీరిని. 886 
క, ఉపకారు లై నమిత్రుల్క, కుపకారము సేయం బ్రతిన యొనరించి తుది౯ా 

గృప మాలి తప్పి నడిచిన, చసలాత్తునికంశు శషంయ జగతిం గలంజే. 881 
కే. మొదల. దాను గృ తార్థుంతై పిదపసటుల, కొనని నెవ్టిండు పృతికార మాచరింపం 

డాకృతఘ్నుండు సర్వభూతానలులకు, నిక్క_ముగ వధ్యుం డనిరి వినీతివిదులు, 
సీ, అ శ్వానృతుండు శ తాశ్వహంతయు మజీగోనృతుండు సవా స గోఘ్నుండనియుం 

బురుపాూనృతుం డ గుపురుపూధముం డాత్తహంతయు నిజబంధువాంత యనియు 
ముదవును జంపిన మూథాత్తునకుం జోరునకును భగ్న, తునకును బాన 
నిరతున కిల నొక్కనివ్మృతి గలదు గా కరయం గృతమ్నున కదియు లేదు 

తే. నుజియు నట్టికృతమ్నుండు సిరికి నాయు, వునకుం గాక నిరస్తుం జొననియు నిట్లు 
మును కృేతఘ్నునిం గూర్చి సమ్థావమెసంగనబ్దగర్భుండు గాధలయందుం చెలి'పె 

క. మొదల గృ తార్థుండవై పెం, పొదనం బతికి హితము సేయ కున్న కతన నీ 
నదయుండ వనార్యుండవు దు,ర్యదుండవును గృతమ్ను డవు సృమాదివి తల:పన్, 

తే, భానుతనయ కృతార్ధుండ వై ననీకుల గరుణ నకృ తాకు డై నరాఖువుని చేవి 
వెనక బుచ్చుట క ర్రవ్యమదియెకాక, గ్ర మ్యుసుఖవృ శ్రి నిట్టుంట కారని ముగు సె. 

క, ఘను డారాముండు మిత్రుండ,వని నీకై పూని వాలి నతిబల శాలిం 
దునిమెం గడు మండూక, సన ఫణి వని ని న్నెజటుంగంజూలక యకోటా, 92 

క. జనపతికరుణనకా చే యనుషమసంపదలు గలి” నటు కాకున్న కా 
మునుపటివల గిరికంధర, ఘనదుర్షములందుం జబ గాసిం బడే, 898 

| వీతినాథుని కార్యము దుర్మతి వై కావింసవేని మచ్చితవిశిఖా 
హతిం గూల వై చి యిప్పుడె యకిరయమున వాలి గూడ ననివెన నిన్నున్, 

శే, అతిబలుం డై నవా సవసుతునిట్ొమ్లు, వ్రక్కలించిన విశిఖంబు మొక్కవోయె 
నని తలంచితొ యవ్వోండిమిని గడంగ, చేయడు నిను ద్రుంపంగాంజూలు నీచచరిత. 

తె, రామ బొణా భిహతుండై పురందరాత్శ,సం భ వుంయుపోయినపథంబు సంకుచితము 
గాదు నీకును దత్స్రతిగ్రవా బుద్ధి, గల్లినను రామవిప్రియకారి వగును. 696 

గ 



భాం కా కాంగా ము, 

క, వ్నీతిపతికి ఓ హలము 4 గావిం,చితి వేనియు6 దన ,హోవిచి తశరాస 

ఓం, 

చ్యతేవ జ సన్ని భాశుగ, వితతుల గనుంగొనక సుఖక్ వెల సెద విచటన్. 

ంధ్టుత్టు తౌర లక్ష్మణుని ననునయించుట. ద్రుతం 

. అని పెక్కు గతుల లక్ష మ్ముణుం డనుపమకోపంబు రోహి తాకృతిం గనులం 

గనుపట్ట్రంగం బల్కిీన నో యిన్టీనవ వంశజుం జూచి తార యిట్లని పలిశెన్ , 

అనఘ భవన్తు ఫరతమళహోశనిసన్ని భదారుణో క్రుల౯ 

వినం జతుగుండు గాక కడు వెల్వెలం బోవుచు నున్నయాతం డి 

యినజు( డోొకింతనేరమున కింత తీరస్క_రణంబు 3 వయం గాం 

జనునె వయస్వ్యునిం వొడది చంపిన దోపము గాదె యారయన్. 

. తరణితనూజు 6 డక్కట కృత ఘ్నుండు గాండు శీరుండు గాడు దు 

శ్చరితుండు గాడు శేవలనృశంసు(డు గాడు నృతోపకారవి 

స్మరణయుతుండు గాండు నృపస స త్రమునాజ్ఞయు( దప్ప జెటి కి 

ప్పరుసున మాట లాడెదవు భానుకులో త్త మ యన్యుని౯ బెన్, 

, రామునిసత్కృపం బ్రవగ రాజ్యము శాళ్వతకీ | దియు౯ొ నుహో 

ద్దానుయశీంబు గల్ల గడుధన్యుండ నై న 8A దదిష్టసిద్ధికై_ 

ూమిజ న నింక వే వెదక బుచ్చంగం బోలు నటంచు మాకు దొ 

చేనుజు నొంటిమై దిరుగు వేళలం జెప్పు నితేండు నిత్యమున్ . 

. ముజిచినవాండు గాడు గుణమండన యరూతండు రానుకార్టముక్ 

గుటుతుగం బెద్దకాలమునకుం దగ మోకృ్ళప భూరిసౌఖ్యముల్ 

దిరముగ నచ్చెం గానం దమి దీజక్ యిన్నిదినంబు లిచ్చట౯ 

వెరవున జాగు చేసె నిది నేరముగాం గొన నీకు. బాడియే, 

. తీత్సివరపుత్ర, మేనకకుం జిక్కి మనోభవరాగమిత్తు. డె 

యతుం తీపోవిశేవ మహీ మాదికముల్ విడనాడి కానలో 

యతి యగు గాధిపుస్రుండు దశొబ్బము లెన్నండె యొక్కపూ6ంట గా 

నతిచపలాత్లు( డై నతేపనాత్య జు? డి ట్లగు "కెంత చెప్పుమా: 

కాయధర్డ న్ు. డకామసంకృపు(డు, వివిధ కష్టములను చేంగికావు 

నిరతుం డై జే నరవిజునేరంబు సెరించి, యవనివి భుండు గాన నర్హ్మం డధిప, 

తే, నిశ్చితార్థంబు!. “జెలియక నృపకుమార 

ప్రాగృతునిమాడ్కి. నీయట్టి భవ్యమతులు 

పాప మంచక భృత్యునిపై నకార 

ణముగం గోవంతు రయ్యు యనాస్టయముగను. 

 వివిధధనఛా నర్టివసువులు, స్తవంగరాజ్టుమును రుమను బదపడి నన్నుం 

1UD 
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దవిలి నృపతి వ్రీయార్థము, రవిసుతుండు త్యజించు నని తిరంబుగల నలంతున్. 966 
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శే, అనఘ చరిక సుగ్రీవా ర్థమందు నీవు సావాసంబును రోషంబు సంభ్రామమును 

వేగ విడిచి ప్రసాదంబు వెలయం జేయు, నువని సర్వజ్ఞునకు నీతులాడ వలెనె, 

శే, ఇనతనూజు(డు దళకంకు నని వధించి, సీతతోం గూడ రాఘవుం_ జేర్చగలండు 
పరంగ రోహిణితోం గూడం బరమధ్భలిని, జెలంగి ప్రా లేయధామునీ జేర్చినట్లు. 

వ, మజీయు లంకాపురంబునందు, (గ్రూరకర్తులు ను గామమాపులు నగుశాతసులు 

లశుకోటులమూ(డులక్.లయటజు వది వేవురు ముఖ్య నాయకు లుండుటయ కాక 
మణి యు బెక్కు.లతుల వాగు గలరు వారినందణ నిర్ణింపక దురాత్తుం డగు 

రావణుం జంప నలవి గాదు గావున సహాయరహీతుం డగును గీ వ్రు చేతం గూ 
కొరుం డగురావణుండు రణంబున వధీంచుటకు శక్యుండు గాం డివ్విధంబు నీ కెట్లు 
విడితేం బయ నంటి వేని యంగదో కృరామసుశ్రీ వసఖ్యకరణవృ త్రాంత శ్రవణా 
నంతేరంబున మద్వల్లభుం జై నవాలి రావణునిబలాధికత్వం బుగ్గడించి మహాబల 

పరా కమ రానణనిరసనవిషయంబునందు నన్ను విడిచి దుర్చలుం డై నను గ్రీవ్ర 
నెవ్విధంబున నవలంబించె రాఘవుం డని నాతోోడం జె ప్పెం దత్సీ)-కారంబు 
నీతోడ విన్నవించుచున్న దానం ద్వత్సహాయనిమి త్రంబు సమ స్తదిక్కులం గల 
వానరయూథపులం దో_డ్రెచ్చుటకు వేగవంతు లగువానరులు చని యున్నవోరు 
సుగ్రీవం డుద్దీ/వుం డై వారిరాక కెదురునూచుచున్న వాండు మున్ను పల్కిన 
చందంబున బ్ర తిజ్ఞాతత్పరుం డగునితండు బలంబులం గూర్చుకొని రాముని 
యర్థనిద్ధికాఅకు సముత్సావాస మేతుండై యిప్పుడ నీతోడం జనుబెంచు నతనిం 
బరి వేష్టించి భల్లూక కోటిసవా స ౦బులును నోలాంగూలశతంబులును వుతీయు 
'ననేకకోటివానరులును బజ తెంచద రిప్పుడు కోపం బుపసంవారించి ప్రసన్న 
ముఖుండవు గమ్ము కోససంర క్రలోచన ప్రభావీచీసమిచీనం బైనభవన్ముఖంబు నవ 
లోకించి వారివరకాంత లెల్ల వాలినధజనిత భయశంకితు లె శాంతినొందక యు 
న్నవా రని పలికిన నత్తారవచనంబు విని లమ్మణుండు మృదుస్వభావుం డె కోపం 
బుం బరిత్యజించె నప్పుడు శాంతుం డై నసౌమి త్రీ నవలోకించి నీ వుండు శిథిల 
నస్త్రంబు౦ం బోలె నతనివలనిభ యంబు విడిచి కంఠలగ్నం బే నబవహుగుణవిచి త్ర 
దిన్యమాల్యంబు పరిత్యజించి పానమదంబునం బేజి పరమానందకందాయమాన 
మానసుం డై ప్రశ్రితం బగువాక్యంబున ని ట్లనియె, 909 

ంయ్రుద్టు స్కుగ్మీవుండు లత్మణుని ననునయించుట, శ్రుణుం- 

క, అనఘా శామునికృప నీ, యనుపమరాజ్యంబు శాశ్వ తె శ్వర్యంబుకా 
ఘనరత్నవస్తువావాన, ధనవనువులు మరలం గలి” థన్యుండ నె తిన్. 910 

క, పన్నుగ రాముండు నాకు సృమున్న లి? గావించినట్టి యుపకృతికి మహీ 
భృన్నందన ప్రత్యూపకృతి, యెన్నిక శెక్ళుంగం జేయ నే శ కుండనే. 911 

కే నునుజ శేఖకు+ జాత్త్మ్యకర్యముల్టేత, నఢికనిఖ్య్యాతుం డగనట్టి యని భు నక 



ce 
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ధాత్రీం బ్రతికార మొనరింపందగినయట్లి,నివుణుం డెవ్వడు లేండింతనిక్కు వంబు, 

. అనఘాత్త యొకభాణమున నేమవోత్తుండు సష్టమహామహీడముల గిరిని 
ధరణిని భేదించె నుజీయు నెన్వని ధనుక్ణార్థనిస్టీనంబున జగతి యల్లం 
గంపించె నట్టిరాఘవునకు నొకనిసాహాయ మేల నిమి తృ మం తె కాక 

తొడరి సహాయమాతశ్రుండ నైన ననుం గూడి నిజ తేజమున వె రినేరి 6 జంపి 
ఎ యా ధా 

కే,జనకపుర్రిని జేకొను సత్యముగను 

వం 

బంధుయుతముగ రావణుం బరిభవించు | 

టకు. జమూసంయుతుండ నై ప్రకటభంగి 

రాఘవునివెంట వచ్చెదం టట్రాభవమున. 918 

. ప్రేష్యుండ నైనయేను బ్రణయవిశ్వాసంబులవలన నొక్కింత యపరాధంబు 
గావించిన నది యంతీయు రఘునలట్టభుండు సహింప నర్ష్ముం డగు నని పలికిన 

| 
6.౭ 

నుహోత్తుం డగుసు గీ వునినచనంబులు విని లత్ముణుండు వ్రీతశేతస్కుం డై దే 

మాలి రేకంబున ని ట్రనియె. 914 

. నాథుండ వగునీచే రఘు, నాథుండు సనాభుం డయ్యె నగచరనర్యా 

సాధారణముగ రాజు; శ్రీధనభోగములు గుడువం జెల్లు న్నీకున్. 015 

, -ంద్టుద్టు లత్షణు (డు శాంతుండో సు స్ఫివునిం బెగడుట. శరం 

. శౌర్యవంతు. డై నజనపలి నీదుస్రాయమును బొంది దారుణాజిభూమి 

నిఖలదనుజవరుల నిగ్షించి నిజముగం బుడమికన్నె నింకం బడయం గలడు . 816 

. మహోత్తా ధర్మజ్ఞుండవు కృతజ్ఞుండవు సమఠానివ ర్తి వగునీవాకస్టం బుపపన్నం బై 

యున్నది రాముండును నీవునుం దక్క. శన్యుం డెవ్వం డిట్టియు_క్రియుకృం బైన 
జ న న! రా 

వచనంబు బలుక నేర్చు బలసరాక్రమంబుల చేత నీవ్ర రామునకు సరి వచ్చు 

వాండవు రఘుపుంగవునకు, నీసాహాయ్యంబు పెద్దకాలంబునకు దై వసంఘటీతం 

బె చేకూడిన యది లీన్తుంబున నింక నాతోడం జనుబెంచి భార్యాహరణక ర్మి 

తుం డె యున్నరాముసిం బ్రణయసల్లాసంబులం చేర్చును, 917 
యా లో య 

జనవి భునికోపతాపముల గనుంగోని. మది డాలి నిల్పం గా లేక నినుం 

గనలి పరుపోక్తు లాడితి,. నినతనయా కరుణే సహింపుము దానిన్. 916 

అని యన్యోన్య ప్పణయవచనంబుల మైతిం బ్రకటించుచు సరి లేనిసౌవ్భాదం 

బులం బొల్సి యుండీం పదంపడి కార్యవిచారతత్సరుం డై సుగ్రీవుండు /నీజ 

పార్శవ్రవర్ధి యగువానుముంతు నవలోకించి, 010 

థిథ్టు సుగ్రీవుడు నా నాజేళములనుండు వానరులరావింపుమని హనుమంతున కొబ్జుపీంచుట. శ్రుశిం- 

సీ, వింధ్యాచలమునం౦దు వృషభ పర్వృతమందు మందరగిరియందు మలయమందు 

జురు నే లమునందుం బారియా శ్రమునందు శంకర గిరియందు సవ్యామందు 

హిమ శే లవుందమ్: నింహూమకూధర మున ౦దో వారిశే లమందు నీలా ద్రియరద్య 
గలా (స Q | 
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బ్రాక్పరగతము నందు: బశ్చిమగరియందు ధూమ, ది యందు దుర్జురమునందు 

శే. నుజేయు నానాటవీద్వీపళరధినిచ్ను, గాసరోనరళటక సంక టములందు 

వసతి గావించి యున్న దురాగరబలుల,వృతు చరులను వే 'గాపంపు మనము. 

శా,ధీరోదాకుల సింహవిక్రముల నుద్దీ పప, తౌ పాథ్య్యులక్ 

పీరో_త్రంసుల మేఘ నరుల జగద్విఖ్యాత శె రో్టల్లస 

దోరా కారుల వానర ప్పవరుల న్లో తరంగా మున్నె సాం 

పేరం జూరుల( బుచ్చినాండను సవుసాళావకాళంబులన్ , 92] 

క్ర, సావచనంబున నీవును, భూవల్ల భు కార్య సిద్ధి పాం చుం బ్లవగులక్ 

ధీవిలసీతులను దొల్లింటి, శ్రోవల నెసం బుచ్చు మిటకుం దో డ్లెచ్చుటకున్ .922 

వ మణియు( దరు ణాదిత్యునస్టులును గాంచనాచలసంకాశులును నీల జీమూాతేసన్ని 

భులును భీమ కౌయులును బద్మ తాళ వసవాసులును గుంజర ప్రతిమాజులునుమన 

శిలాగుహోవాసులును గనక ప్రభులును చాసనా శృమనిలయులును దీర్ధసూత్రు, 

లును మధుమెేయాసవగంధసంవాసితముఖులు నగువీరవానరుల సామదానా 

ద్యుపాయంబుల చేశ దోడి తెచ్చుటకు నేర్పరు లగుగతిజ్ఞుబ నుదీయ శాసనంబు 

నం బుచ్చుము వా రామున్ను పంపబడిన దూతేఎ వేగరపజీచి కానుప్రసక్తు 

ల దీర సూడు బగువనచరుల నందఅను కీఘ్హంబున( దోడొ_నివచ్చువాగు 

గా నాజ్ఞావింపుము 928 

క, పదిరా త్రములకు నవ్షండు, మనయుతేం డై శాక యచట మసలు నతండు బౌ 

ట్లిదముగ నాచే మిక్కిలి, పదపడి హంతవ్వుం డనుచుం బలుకుము పీటన్, 924 

క. ఫౌలివోన కుండ్ జగతిం, గల వానకు లెల్ల రామ కా ర్యాార్థముగొ 

బలదర్పములు సెబంగ గయ, గలసి మెలసి వచ్చువారు గాల జేయు మొగిన్ .925 

క, నా విని మరు త్తనూజుండు, భూ వరుకార్యంబుపొం కొ భూరిబలుల ను 

శ్రీవిభ వయుతులం గ్నీశుల, దీనరులను వేగ నెల్లదిక్కు_ల కనిటెన్ . 926 

ఉ. పఠపిన వారు తివ్ర యగు భానుకుమారునియాజ్ఞ నుర్వి కం 
వీంపంగ నప్పుజే కదలి భ్రీషణభంగి నభోంతరంబున౯ా 
గుంపులు గట్టి పోయి వనగో త్ర పయోధినివాసుల నృమి 
బ్లంపటుల నీనాటుల విలంబము లేక సృపాజ్ఞ దెల్పినన్ . 927 

ఉ. వారును మృత్యుతుల్యు డగువారిజమి త్రకుమారునానతి 

న్మీ్జింగ "లేక బంధుసుతమి త్రసహోదరయుక్తు లై రయం 

బారం దత ఇంబ భయదార్భుటు లొప్ప నభకప్రచారు లై. 

భూరజవంబునం గదలిపోవం దొడంగిరి రాజుపీటికిన్. 928 

_ ధిడు సము స్పజేళ ముల నుండువానరులు కిష్కింధకు వచ్చుట చ్రుతుం 

జ. ఉదుగక యంజనాచలము నుండి నవాంజనసన్ని భాక్ళ తుల్ 
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దృథతర బావావీర్యు లతిధీరులు కాంచన శై లసన్ని భుల్ 

కడువడి మూడుకోట్ల స్థవగ ప్రవరుల్ గవిపుశ్రుపిటి కిం 

పడగంగ నేగుబెంచి రపు డద్భుత భంగ దినంబు ఫూర్ష్మిలన్ . రం 

చ. ప్రతిదినసాంత మందును బ్ర ఫాకరుః డచ్చట న_స్తమింఛు నా 

శ్నీతిధరకోటిపై నునికిజేయుచు నున్న సువర్ణవర్ధు ౬ 

ప్రతిమపరాక్రము ల్రిరివరప్రతిభో బశకోటివానరుల్ 

ధృతి సెలంగంగ వేగ చనుబెంచిరి సూర్యుజు రాజధానికిన్ . 80 

శే, సింహా శేసరవర్ణులం కింహాబలులు, సింవావికాంతగమునులు నీంహాసములు 

కీర లొక వేయికోట్లు కీమ్కీంధ కపుడు, రజతగిరినుండివచ్చిరి రయముమెజియ, 

చ.చలిమల నాశ్రయించి వరుస నృలమూలము లాహారించుచు 

న్వ్పొలుపుగ 6 దద్దుహోగహాన భూముల. ద్రిమ్మరువారు సంచ 

త్కు_లగిరిసన్ని కాళు లొకకోటిసహ స్రృసవా స్త్ర వానరుల్ 

చలమున నేగుబెంచిరి దళంబుగ భాొనుజుం జేలువిటికిన్ , రి 

క, ఫరో దాంగారకతుల్యులు, దారుణవి క్రములు కవీవతంసులు వేగం 

బారంగ సహస్ర కోటులు, వారక్ వింధ్యమున నుండి వచ్చిరి వరుసన్. 938 

వ. నుజియు నానావనోపవన గిరిగ హ్వూరసరిశ్పరోవరనివాసులును శరోద'వేలానిల 

యులును దమాలవన వాసులును నారిశేళౌశనులును నగువానకు లసం ఫ్రై యులు 

మార్తాండముండలంబు నిరోధించుచు లీ ము ంబుగం గివ్కీ_ంధథకుం జనుదెంచి 

తత్పట్టణ బాహ్యాంతర చేశంబులు నిండి చెలంగి రంత, 084 

క, ధరణిం గల కపుల నందణి, వేరుసం దో డ్లేరం జనినవానరవరు లా 

గిరిచరుల కొందణకుం గపివరునానతి. బెల్పి మరల వచ్చుచు. ద్రోవన్. 985 

సీ, ఎచ్చట మున్ను మాహేశ్వరం బగుయజ్ఞ్య మఖ దేవస్తుతేష్ణి మై తన్చె 

నట్టిపిమాచలం బబ్లన వృక్ష ంచి యందు దివాష్టన్ననిష్యుం దజూత 

ఫలమూబములు గాంచి యిల నెన్సండెద్దానినొకమాటుభుజియించియొక్ట మాస 

మూంకటం బడకుండు నట్టి దిన్యామృతస్వాదుక ల్పము లగుసరసదివ్య 

"జే. మూలసలములు నోపధిజాలములును 

' సురభిపుష్పుంబులును గొంచు సురుచిరముగ 

యూధపులు శీఘ్ర జవమున నుష్ష్రకరుని 

సుతునివీటికి నచ్చికి సొంపు మిజు, 986 

శే. వచ్చి సునీ వుం గనుంగొని వరుసతో డం 

దాము "దెచ్చిన బహుపడార్థంబు అన్ని 

కాన్మ_ లర్చించి యంజలిక లితు లగుచు 

విన్నవించీరి మెల్లన ఏనయ మెస6గ౫, 937 
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ఉ. చేవరవారియానతి సతి ప్రమదరిబున "నేగి మేము నొ 

నొవిధదుర్లకం దరవన థీ తి భృత్పరిద స్టేముద్రి, త్ర 

వలయంబునం గలసమ స్త సవనాటుల సీమవీటి కెం 

తోవడిం గార్టిముం 'బెలివీ తోడ్కొని వచ్చినవార మెంళ్లయున్. 925 

ఉ. నా ఏని సంతేనంబు వదనంబున (6 గన్పడ నాత్మ శాతుకం 

చావహిలంగం దత్కంరము లన్నియు. గైకొని వారి చస సం 

భావన జేసి వేగ గరిమంబున నిండ్లకు వీడుకొల్పి సు 

గ్రీశుండు తన్నుం జాల గృత కృత్యునింగాం దలపోయు నగుత్నెషన్,. 989 

ఉ. అప్పుడు లత్షణుండు ముద మంది సముర్గితేవార బాహ్పముల్ 

అప్పల వమిాటుచు న్ముభ చరిత్రుని ఛానుజు6 జూచి కౌతుకం 

బుష్పతిలంగ రాఘవునియొద్దకు. బోదమె యన్న నాతం డా 

చవొప ప్వున కంత నీయకొని నం పలరారంగ6 నత్త అంబునన్ . 040 

క. వ్రేలు దారాప్రభృతికవి స్రే నలం జూచి, యింక్లకడనుండుండని ఇ వారినియ్యకాల్పి 

కడురయంబునం బయనంబుగం డటంచు, చెల్ల వానరులకు జెప్పె నింపుమిోణి. 

క, చెప్పిన వారు రయంబున, నప్పుడే కమయిండ్ల కరిగి యాండ్యకు చూదం 
బుప్పతిల వేగ పయనము, జెప్పీ మరల వచ్చి రినజు చెంతకు బెలుచన్. 942 

క వచ్చినవారల. గనుంగొనీ, మచ్చిక నర్క_-జుండు చాల మన్నించుచు మి 

రచ్చుపడ నింక దివిజు, ల్మెచ్చంగం బ్ర బ్రస్థాన భరి మెటియింపుం డనన్. 948 

రురు సు సు, గీ నుండు లక్షుణస హీతుC డే రామునికడకుం బోవుట: శురుం- 

నీ, మేరుమందరవింధ్య దారుణీధ రగుహాద్వారంబులను బ్రతిధ్వనులు సల 

భూరిదండా గృ విస్ఫో టితకుంభ ౦బుపగిది బ్రహాంశకర్పరము పగుల 

వెస నిండ. గ్రాంగిన యెసకులచండానం బొంగి ప యోనిద్ధు ల్నింగి ముట్ట 

భూనభోదిగ్వాసిభూతసంతా నము ల్విన లేక చెవులలో వ్రేళ్లు చొనుప 

శే, దిక్కరులకర్ణ రం ధ్ర ము ల్వ+క్కవాజు, ధాత్రి ఫ్ర కంపింపం 7 గాంచనదండములను 

ఏరవానరపుంగన్త "ల్వేయిగతుల, మించి వ్ర స్థాన ఛేర వాయించి రపుడు. 944 

చ. ఇనసుతుం డంతం గీకుల నహీనబలాథ్యులం జూచి మరు 'ను 

ధ్ధనత రదివ్యరత్న శిబికం గొని తెం డని పల్క_ బారు ౫ 
సనం గొని తెచ్చినం గని ముదంబున లత్ష్మణుం గాంచో మోర లీ 
యనుపమదివ్యయా నము రయంబున చెక్కు. డటం చు6 బలీ నన్, 945 

క, ఆసౌమి త్రీయు( బ్రమదో, ల్లాసంబున దాని నెక్కి. లలి రవిజుండు(6 బ్ర 

తస త్రి క్ మెజయ లత్షోణు, " శాసనమున( వదప చెక్కి సముచితభంగిన్. 946 

వ. ఇ ట్లిరువు శేకయానస్థు లె, 94" 
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పీ, కనునీయకోటీరఘటితరత్న ప్ర భాకాండదీధితులు నీళెండ గాయ 
నిరుపమానపిళాలహరిణాతప త్రరోచులు నింగి. బండువెన్నెలలు నెణిప 

మణిదండచారుచావురరుచు ల్లిక్సతీ వననంబులకు వింతవన్నెం బెట్లం 

బటవా కాహళశంఖపణవవీణా వేణు భేరీధ్షనులు మింట జోరుకల(గ 
కే, వందిమాగధజనము లందంద పోగడ, బలసి చుట్టును వానరబలము గొలువ 
శామవిభు డున్న -ోటికిరయముమెటి య, జని యెరవిజుడుసౌవిం తిసహితుండగుచు 

వ, క్త తెజింగునం జని మాల్యవంతీం౦బుసమిోపం బగుటయు సకస తముండు 

రఘుస_త్తముని దవ్వులం గాంచి త త్తరంబున లత్మణసహితంబుగా నిజయా 
నంబు డిగ్గ నుజికి. 949 

చ, కరములు మోడ్చి ఫాలపలకంబున. జేర్చి సమ్మగ భ _క్తీవి 

స్ఫురణ దలిగృ వా స్తములు మోడ్చి రయంబున డాయ బోయి భా 

స్వరతరరత్నదీ పితసువర్ల కీరీటని తాంత కాంతిత 
త్పురుచిరపాదమూలములు సో(క ధరం బడీ లేవ కుండినన్. 950 

రురు. రొము (డు (సృణయకోపంబున సు గ్ఫీవుని దూటుట. చురక 

క. అప్పుడు రఘుపతి రవిజునిం, దప్పక వీశ్నీంచి వా స్హతేలమున మోదం 

బుప్పతిల నెత్తి కనులం, గప్పుకొని దయాసమృద్ధిం గలగటం జేర్సెన్'. 951 

వ. ఇట్లు గారవించి కృతా ంజలీపుటు లై తన మ్రోల నిలువం బడి యున్నవానుమ 

దాదుల నయ లెజింగుల సంభావించి యందణం గూర్చుండ నియోగించి 

సుఖాసీనుం డై యున్నసు గ్రీవు నవలోకించి కించిదుదం చిత ప్రుణయకోపంబున 

నిట్లనియె. 

క, ధరారకాముములు మది, నరి లి విభజించి కాలమం దనిశంబు 

Ry రో నతనయా. 98 
న్నిర్మలనుతి చీవించెడు, ధార్మ్యకుం డిల రా జనంగ. దగు నినతినయా, 

శే పుకమె నె వా్పండు ధ రాగముల తెణింగు, విడిచికామంబు నెపుడు సేవించున తడు 

నోట్ చైడు(గ వీంధ 
దీరవృతా గృమందుని ది, ంచిపుడమి, బడియెడున రాధమునియట్లచెడుంగ ఏం ద్ర. 

క ధ్ ఈ జపం బూనుట, మిత్రులకు పీతం బొనరు మెయికొనుటయు వ 

రత యసఫలభో క యగుట, ఛా శ్రీపతి రొప్పు నతండు ధర్యాత్ముం డగున్. 95 

సే అన యుదో[గ వేళ సంసా ప్త్రమయ్యు., బుడమిక్ న్నెనన్వేపీంషంుచ్చుటుడి/ 

అనఘ లి oe తి నిటుంట కొరక మగునె 
నాయవసం దలరపక పాయ కింట, గ్రాన్యునుఖవృ  నీజ్ల $ . 

పంద లిమెను 
క. నా విని భయభక్తులు మది, నావిర్భవ మందంగా గృతాంజలి యె 

గీ వుండు వినయంబున నర, చేవుని విషీంచి యలుక దీర్చుచు( బలి కెన్. 95' 

న ంధ్రుర్టూ సుగ్సీవుండు రాముని ననుయించుట. శరా 

క, శీతినాయక మోకృపబే, గతీలమ్మీయు గతయశంబు గతరాజ్యము శౌ న్ 

స్ట్ 
కతులితముగం గలిగె చే గృతార్దుండ నైలిన్. 

శ్యతసాఖ్యము గృ మణి నా, 
స 



12 గోవీనాథ రామాయణము 

కే, అధిప మీ రానతిచ్చినయట్ల తనకు, మైత్రి నుపకృతిం జేసిన మిత్రవరులం 

బూని ప్రతికృతి వెలయింపంటెని వాండు, అవనిలో. బురుషోధముండన లంబరంగు, 

న, నుహోత్తా మహోపకారి వై ననీకుం బ్రతీకారంబు గావింపనినా? డే నట్టివాండ 
నగుటకు సందియం బే మని పలికీ తన కెలంకుల నలంకృతు లై యున్నకొందజ 

వానరులం జూవీ వెండీయు ని ట్రనియ. 960 

చ. నరవర నాదుకాసనమునం జని వీరు భవత్సి)యార్థ మి 
దరం గలనర్వ్థదావవనుధాధరసా గరనిమ్ను గాదులం 

దేరువుగ నున్న కీశుల ననేకసవాస్రసహాస్త కట్లు బం 

ధురగతి నాదుసన్నిథికి. దోడొ,ని వచ్చినవార లెంతయున్. 961 
క, కొందటు వానరు లిప్పుడు, గృందుగ( జనుదెంచినారు రావలనీనవా 

రంద ఆింకం బుడమి దిక్కులు కొండల మందంగం గూడి కొనియెద రిచటన్, 

న. మజియుం గాంతారదుర్షనివాసులును వింధ్య మేరుక్చతాలయులును మేరు 
మందరసం కాళులును మ హేం దృసనువికములును ఫఘోరదర్శనులును గామరూ 
పులుసు చేవగంధరాక్టంశసంభూతులు నగుయూథవులు కొందజు శతసవాస్త 
వానరోవేతుల కొందజుదళలవతివనచరసహితుై కొందబు దశకోటికీశస మన్వి 

తులై కొందజు శతకోటివలీముఖయితు లై కొందజు లతుకోటిప్లవంగ సంగ 
తు లై కొందబుశంఖసవా సృ శాఖామృగ సహాయులై కొందజు దశాగ్భుద గిరిచర 
సంయుకతులై కొందణు దళశనుధ్యవనచరపరి వేష్టితులై కొందణ నంతవింళతికవీనం 
యుక్ర్తు లై కొందజు త్రీంళత్పరార్థవారివరులం గూడి వచ్చుచున్నవా రొక్క 
ముహూర్తంబునకుభ వ తాన్ని ధ్యంబునుంగూడికొని యెదరు వా రుబల పరా క్రను 
శార్య వీర్య డ్రై ర్యృసావాసోత్సావాంబుల చేత ముల్లోకంబుల నై న నొక్క యెత్తున 
నోర్సు వారు దురాత్తుం డై నరావణుని బంధుమిత్ర వుత్త యుతంబు గారణంబునం 
బరిమార్చి కల్యాణగుణస మేత మొనసీతం దో డెచ్చి నీకు సమర్చించెద రని పలి 
కిన నిజని బేశవ ర్తి యగుసు గీ వునివచనంబులకలరి రఘువల్ల భుండు వికసితనీలో 
త్పలంబుపగిది దర్శనీయ వర్జుండై యతనిం గరంబుల గాఢంబుగాం బరిరంభించి 
హర్థపులక లెసంగ మందనుధుర వాక్యుంబుల ని ట్లనియె, 963 

- రురు రాముడు ను గీ వునిం బొగడుట, ద్రుతం 

రో . వాసవుం డుర్వివై వానలు గురియుట యకర్కు౦డు తిమిరాపహోరి యగుట విధుండు శీతద్యుతి వెన్నెల గాయుట జగదుపశళ్ళారార మగుటం జేసి కడు విచిత్రము గాని కరుణ భవావృళు ల్చీ9త్రి మిత్రుల కుపకృతి యొనర్చు టది వింత గాచు పద్దా ప్టనందన నీవె నాకు మత్రుండవు నాయకుండను "కే, దాతవు వయస్యుండవు పరిత్రాశ వరయ 
సీదుసాయముచే నింక నిఖలరిపుల 



pir 

నాలమున నోర్వ దముండ నైతి నిపుడు 
ఘనునితోోడి సాచివ్యం బకార్య మగునె, 964 
(వ్రీయవాది వైననీ విక, రయ మారణ నాకు దై త్యరణమున. బ్రతి 

న్నయ మొప్పంగ సాహాయ్యము, దయతో గానింపవలయు దకుతే వెలయన్, 
. సురరిపుం డాత్త్మ్మ వినాశము, కొజికై నంచించి నీత గొనిపోయె విభా 

కరపుత్త యనుస్ల్రోదుండు, గుటుతుగ ము న్నింద్ర సతిని గొని చనినక్రియన్. 966 
ఏ నారావణు ననిలో, మానుగ నానావిధో గ మార్లణతతులం 

బూని వధించెద శే క్రు(డు, జానుగ ము న్ననిం బులోముంజంపినమాడ్కి_న్ ,967 

అనీ బహుప్ర కారంబుల రఘువల్ల భుండు సుగ్రీవునితో 6 బగతునిం బరిమార్చు 

టకు దగిన తెజింగున మాటలాడు చున్నసమయంబున, 968 

-ంద్టుయు సుగ్మీ వుని సై నికు లందటు రాముని కడ శేతెంచుట, శుభం 

ఫఘనసీంహనాదము లోని భయంబునం బాటు ఖచరులు డాం జీళటులంజేసి 

భూరిభేరీస్థన స్ఫోటి తా శాంతముల్ పూయంగా మిన్నేజబుబురదం బేసి 

మితి లేని కాందిశీకతం జూచునిర్ణరకునుమగంధులకు మేల్చుసుంగుం జేసి 

కడదీవులందుండి నడితెంచుకపులకు జలధులెల్ల ను గాలినడలుచేసి 
. లలిత కాస్థూంగ నాసముల్ల సదురోజ, ములకు బూయంగ గందవుంబూ(త చేసి 

నిర్శపమానోరువీరవానరమహో గృ, సె న్యధుతసాంద్ర ధూళి కాజాల ముడరె, 

అనంథతరంబ. 970 

. ఒకనిమిపూంతరంబునకు నుగ కరాళముఖుల్ మహోబలుల్ 

వృకటితచావహాువి కృములు పర్వతతుల్యులు మేఘ్టసన్ని భుల్ 
శృకచసమానదంష్ట్రు లతికర్క_క దేవలు వానరు ల్లిశా 
సృకరము భూమియుకా గగనభాగము నిండి రనేకు లయ్యెడన్, 371 

. తదనంతరంబ నాదేయ పార్వ తేయసాముద్రంబు లై నభల్లూక వా నరగోలాంగూ 

లబలంబు లసంఖ్యాతీంబులు చశనుదెంచెం బదంపడి యూథపులు రాందొడంగి 

రందు ముందజు: బద్మ కేసరవర్ణులును దరుణార్క_ ప్ర తావులును మేఘనిర్హ్యాగైదు 
లును శళీగారులును గామమాపులును గామసంచారులును నై. 972 

మేరుముహీధరనిలయులు, క్రూరమతులు దశసవా స్రకోటిప్ప వగుల్ 

ఘోరాశకారులు గొలువగ, సారబలోదారుం డై నశతవలి వచ్చెన్, 978 

. భూరిమహీ ధ్ర శృంగములు భూరువాము ల్మఠినోపలంబు లిం 
పారంగం గేలం రయమార ననేకసహస్రకోట్లు దు 
ర్వారఫరా క్ర ముక్రములు వానరఏరులు గొల్వ వచ్చె ఖ 

దూ రషికంగవర్దుం డిననూనునిమాను సుపే.ణుల డయ్యెడన్. 4 974 
05... 
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క, అంతం దారుండు రుమా, కాంతాజనకుండు సశా స్సఘన వానరకో 

"బ్రంతయుం గొలువ సుగ్నీ, వాంతికభువి కరుగుదెంచె నంతకనిభుండై , 975 

మ. తరుణాదిత్యని భాననుండు సుగుణోదారుండు నీ శేజేే 

సరవర్దుండు మహాభుజు౦ డఖలకీశ సేం డుద్యత్ప/ భా 

కగుండుకా పాొననిం గన్న వాండు భయదాకారుండు థీరుండు శే 

_ సరి వచ్చెక్ బహూుకోటి వానరు లుదంచద్భు క్స్ దళ గొంస్టంగన్, 978 

శా, కాలాంభోధథరసన్ని భుండు విలసత్క ల్బాంత కా కాససండు౯ 

ఢె లేంద పతిమూన గాతుండు భుజూాసంరంభ విస్సారుండు! 
యాం లో లీ 

గోలాంగూలవిభుండు వీరుడు గవాముం డప్పు జతెంప శౌ 

'రా్టలం'కారుండు వేయికోట్లు కొపు లుద్భత్సీ9తి చేవింపంగన్, 977 

క, తారిరుకోటిసవా సము, లారయ భల్లూకబలము లక్షిలిం గొలువ౯్ 
ధీరోదారుండు ఘోరా, కారుడు భూమ్రుండు వచ్చె. గడురభసమునన్, 978 

కో, గిరినిభులు ఫఘహరోరరూపులు, నరవర్డులు మూండుకోట్లు వానరముఖ్యుల్ 

కర మనురాగంబున!: డను, బరి వేస్టింపంగ వై బనసు(డు ప్రీ తీన్, 9179 

క, శూరో త్రము లగునానర, ఏరులు పదికోట్లు తన్ను విడువక పొలువకొ 

ధీరుండు నీలాద్రి చయా, కారుండు నీలుండు 'వేడుకం జనుబెంచెన్, గ్ 

క కనకా ద్రినిభుండు వావ్యా, శనచయసం కాళు. గమితీసత్తుషండు ళూరుం 
డనఘాత్తుం డై దుకోటులు, తనుం గొల్వ గవయుం డటకుం దశయకవచ్చెన్, 

చ, వరుస సవా స్ప కోట్లు బలనంతులు కీళులు త్న్నుం సొల్వంగా 

గురుతరవి క్ర నుక ముం డకుంఠితశౌర్యుండు కె లసన్నిభుం 
డురుబల కాలి మే చకపయోధరవర్డుండు ఘోరసంగర 
స్థిరండు డరీముఖుండు చనుదెంచె దినేశకువూరు పొలికిన్, 982 

మత్తకోకిల, కోటికోటిసహూ స్రనంఖ్యులు ఘోర కీళులు గొల్వంగా 
హాటకాచలసన్ని భాకృతు లశ్విపుత్రులు పర్వత 
త్పాటనతీము లుగ్రరూపులు బంధుకార్భటి నఖెసల్ 
దూంటు గట్టంగ మైందోండుం ద్వివిదుండు వచ్చిరి లీలతోన్. 988 

కః బలవంతు లై సకీశులు, దళితారులు మూండుకోట్లు తను సీవింపం 
గులకుధథ రతుల్యరూపుండు, బలవంతుండు గజుండు వచ్చె భొనుజుకడకున్, 981 

క దళకోటిభల్లుకంబులు, విశదంబుగం దన్ను గొలువ వీర్యో లేకా 
వళుండు చిరజీవి భానుజ, వశనర్తియు గై నజూంబనంతుండు దోంెన్. 985 

' ఉ. అంతకసన్ని భాకృతి యహాస్కర కేజుండు భూరికౌర్యవి 
క్రాంతు:డు ఘోరవి క్రనుధురంధరుం డ ద్రినిభాంగుండుం బ్రభౌ 
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వంతుడు నూజుకోట్లకపివర్యులు తే తనుం గొట్టంగా రము 
ణంతు(డు వచ్చె మారుతజవంబున భానుకువూరు. డుబ్బంగన్, 996 

చ. అలయక యేగుచెంచెం గఠినాశనితుల్యుండు ఫఘోరవిక, మో 
జ్ఞ వ్రలుండు సమిర వేగు౦డు నవారితళర్యుం డుదారనర్డుండుం 
గులకుధరాభుం జ డొక్క_శతకోటిసవా స్రసహ స్రవానరుల్ 
గొలునంగ గంధవమాదను. డకుంఠిత సత్తు పండు రక్ష ఆంజ | ఫి? 

ఆ, పరంగ ళంఖళతము సద ద్యసవాస్కంబు, స్లవగబలము తన్ను ఒర సొయిన 

న్నుగృదర్శనుండు యువరాజు విళ్ళతులర్థి, పేర్యుం డంగదుండు వేగ వచ్చా. 999 

క, ఫఘోరాకారుండు ధీరోదారుండు కపు "లై దుకోట్లు తను సేవింసం 
దా రాద్యుతితోం దారుడు, దూరంబున భఛానుజునకుం దోంచె న్మి గులన్ , 989 

ఆ, పదునొకండుకోట్లు ప్లవగులు తనుగొల్వ, పఫరోరదర్శనుండు కులగేరీంద్ర 

సన్ని భుండు నింద్రసం కాళపీరుండా, నింద్ర జాను వచటి శిగుదెంచె, 990 

ఆ, శాలమేనునిభులు కానురూపులు వజ 

కోల్సు లద్రినిభో లఖర్ఫుబలులు 

స్వామి ళష్యరతులు కతసహాస్రాయుత 
కపులు గొలువ రంభుం డపుడు' సదోందె. 991 

కో ధీరుడు మహనీయ భుజా, సారుండు దురు ర్ముఖుండు దో౭చె సరభనభి ౦గికొ 

దారుణవీర్యలు కీశులు, భరోళాక్ళృతు 'లపుడు "రెండుకోట్లు గొలువంగన్, 992 

సీ; పవిసన్నిభ స్పర్శ పాదఘట్టనమున. గొండల శీల లెల్ల బిండి గా 

వాలవిజే పదుర్వారవాతావాతి ఘోర మేభుము ల ద్రి గువాల నడంగ 

నూరు 'వేగసముక్థితో రువాతస్ఫూ క్రిం 'జెట్టు లన్నియు: జూంప కట్టుపడంగం 
బ్రబలవా నరవీరభ యద కోలా వాలార్భటుల బ్రవోండక ర్పరము పగుల 

చే, వాయువేగులు కీశులు చేయికోట్లు, బలసీ తన సొల్వ నిజముఖజలజమి, త్ర 

కిరణసందోవావికసితనరనారాస్యి,. వనజు(డై తోంచె పనమానతనయుం డొపుడు. 

శే, చటులగతి సహ స ంబును శతము నూజు,కోట్లు కీళులతో వచ్చె గొలువ రవిజు 

వానరచమూ సముద్ర సడ "జె జె వాత్ళకుండు, కలితరివువంశననదవా నలుండు నలుడు, 

క పదికోట్లవా నరులు తను, ముదమున సేవింప వచ్చె మున్నాడి జగ 
ద్విదితబలుం డద్రితుల్యుండు, 'దధిముఖుండు విశాలభుజుండు తపనజుం డలరన్: 

వ, మటియు నుహాసత్తు వ్ర లగువినతుండును శరభుిండును గుముదుండును వేగ 
దర్శియు దుందుఖియు విజయుండును సంపాతియు మొదలుగా గలయ నేక యూ 

ఛాధిపతు లగణితవీరవానర వాహినీసందోవాపరివృతు లై చనుదెంచి మాల్యన 

తర్వత ప్రాంత కాంతా రంబులును గిరిసానుగవ్యారం బులును బ్రత్యోంశపర్వతం 

బులును 'నధిక్యకోనత్యశా వ్ర ప దేశం బులు నుబలు చెజంగుల నాచ్భాదించి వుడమి 
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వ, 

er 

క 

యీనిన తేజుంగున నక్కడ. జూచినం బెజుపీ యీూక్ "లెక్కకు వెక్క_సం బె 

కోలాపహూలబహాలంబుగా "నిండి యుండి రప్వుడు. 954 

. పరుగులు పాటుచుకా దరుల౬ బ్రాశుచుం దోశలు ద్రిప్పి యాడుచు 

న్లణీయణయ గృళుదాటుచు వనంబున డాంగుచు వల్లికాగ్భహో 

త్మరములం మాజుచు న్హనముకై వడి గర్జలు బె ట్టానర్చుచు 
న్ఫురు చిరభంగి నర్కజుని నూరెల నిల్చిగి కశయూథపుల్. 997 

మణియు( గొందజు యథోచితీంబుగా వస్త్రాదిక ౦బు సంకుచితంబు చేసి బజాం 

జలు లై సు గృీవునిం బరివేష్టించి యుండిరి ను గృీవ్రండు త్వరితుంజై యానమ స్త 
వానరశ్రే నుల నమ్యె తెజింగులం బ్రణామాలింగనవచో గారవాదివి శేవంబులం 
బ్రీతచేతస్కులం జేసి రామునకు సమర్పించి పదంపడి ధర్షజ్ఞుండు గావున బలం 
బుల నెల్లంబర్వతనిర్ష్ర రంబులయందును సమ_స్తవనంబులయందును యశాసుఖం 

బుగా విడియ నియమించి మోమోబలంబుల విభజించుకొని త దృయేణంబునం 

"దేమజుక యుండుం డని సేనాపతుల కెల్ల నాజ్ఞావించి ఫాలంబునం “లు గీలించి 

రాము ననలోకించి ఏనయవాక్యంబున ని ట్లనియె. 998 

దురు సుగ్రీవుడు కేనగైనికు రామునకు నొప్పగించుట. చుశుల 

నృపవర మశ్లేశనిలయు లై నసమ స్తకపులు దిక్కుల నుండి గడురయమున 
వచ్చిరి వీకు దుర్వారబలాథ్యులు కామరూపులు భయంకరశరీరు 

లమితసంఖ్యాతులు ఖ్యాతకర్శాపదానులు మహాభుజవీర్యశ లితు లభయు 
లు_త్తమవ్టవసాయు లురువిక్ర ములు చేవ చై త్యనన్ని భులు కాంతారదరులు 

వరి నీకింకరులు గాల విశేదబుద్ద్ధి( 

చేకొని బలాబలంబు లస్తోకోయు క్తి 

చెటీంగి తగుభంగి మన్నించి హితము నెజుపి 
ప్రాభవంబున నీ' వింకం బనులు గొనుమ. 999 

. అందజు స్వామీకార్యరతు లందు భూరిపివేకయు కు లిం 
దందటు( గాలకింకరని భాకృతు లంద జరిందము ల్కరం 
బందటు ళత్రులోచనభయంకరమూ ర్హులు వీరిలోన ఏం 
కం డగువారి నీత వెదకం దగ బుచ్చుము రాజశేఖరా, 100 ) 
నా విని సంతోషము మది, నావిర్భావంబు నొంద నర్క_కులుండు సం 
భావించి నుధురముగ సు, శ్రీవునితో నిట్టు లనియెం బాయ మలరారన్. 1001 

ఉ. ఎచ్చటం బం _క్రికంకుండు విశృ్ళంఖలవృ త్తి వసించి యున్న వా 
డచ్చటి కేగి సీతవిధ మంత యెొతింగి ముదంబు మిజు చే 
వచ్చెడునంతళ_క్రి గలవానరు లెవ్వరొ జే నెజుంగ నీ 
వచ్చుపడంగ నట్టివివీనాటుల నారసి పంపంగాం దగున్, 1002 
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కో, ఘను లగుకీశులు. ముందుగం జని జానకి డాడిది యున్నచంద మెటింగి వ 
చ్చినవీదస బలయుతులమై, మన నురుగుద మధికశ_క్లి మూర్తునివె పెకీన్. 1008 

ఉ. నీవె సమ_స్తకార్యములు “నేక్పునం దీర్పలం జూలు వాండవు 
న్నీవె సఖుండ వా పుండవు నిర్మ లకర్మవిధాయకుండవు 

న్నీవె మహీసుత న్వెదకి నిక్కము జే గలవాండ వార్యసం 

భవిత చేయి మేటి కింక ఇారము నీయది గాదె చూడలన్, 1004 

ఉ. నా విని సూర్యజుండు వదనంబున మోద మెలర్చ ని ట్లను 

న్లేవరవారికార్భ మెటు దీర్చట యే కద నాకు గాళ్య మూ 
క్పిధి నాన తీవలవ దే గడవాండను గాను జానకి 

'న్వే వెదకంగం బుచ్చెదం బ్రవీణత వానరుల న్రఘూ త్తమా, 1005 
క. అని పలికి నూర్యుతనయుండు, తేనవునమున ముదము గదుర దశరథతనయు 

ల్వినుచుండ ఘనరవార్భటి, వినతుం డనుయూథవునకు వెన ని ట్లనియెన్, 

ధ్రుద్దు స్కుక్రీవుండు వినతునిం దూర్చుదిక్కున- నీతను_ వెదకల బొమనుట. శ్రియ 

న. కవీవర్యా నీవు చేశ కాలనయజ్ఞృండవు కార్యా కార్యవినిశ్చయంబు నందునిపుణుం 

డవుగమునాగమన విచారతత్సరుండవు శె లసంకాశుండను బలవంతుండవుగావున 
సోమసూర్యాంశసంభవు లగువారి కతసవాస స్రవానరులం గూడి హిమాచల 

వింధ్యమధ్యగతం జై నయార్యావర్త ర చేశంబు మొ దలుకొని సరిద్దిరివనాకులయెన. 

తూక్పుదికు,_నకుంజని యందు జూహ్ననియు సరయువు. గావీకి యుం గాళిందియు 

సరసగ్గీతియు సింధునదంబును శోణనదంబును బరికోఢించి త త్తీరవనంబులును 
యామునాది పర్ష్గతేంబులును వెదకిమహిని -గాలమహీ నిందిలకించి ఏ విచేవామాళవ 
_కానీకోసలమగధపుం డ్ర డవంగ చేశంబులు ఫరీవ్నీంచి యవ్వల:గోశకారులపట్టణం 

బును రజకా కరభూమియు. శోధించి యచ్చటిగిరిశ్ళంగంబులందును వనంబులం 
దును నదులయందును వై చేపని రావణునినిలయంబును విమర్శించి యన్వల 
సముద్రాంతగతంబు త నప రగ్గీతేంబులును వనంబులును బట్టణంబులునుం జూచి 

యటమోాద మందరకోటిసం శ్రితులును గర్ల ప్రావరణులు నోవ్యకర్టులును లోవా 

ముఖులు నేక పాదులును బలవంతులు నతయ్యులును గర్జ చూడులును బురుపా 

దకులును హేమాంగులు నగుకిరాతులు శాపున్న స్థలంబులువిలోకించియవ్యిల 

నంతర్జలచరులును ద్వీపవాసులు నామమినాళములును ఫఘోరరూపులును 
నరరూపవ్యాస్ర్రురూపులు నగువుజికొందజు కిరాతులు కాంపున్న దేశంబు 
లన్నియు. గామహాపు లై వెదకి యవ్వల గిరుల వేత లంఘనంబు వేత నుడుపరి 

బులచేత నధిగమింపం ద వగినద్వీపాంతరంబు లత్మిక్రమించి యవ్వీల యవద్వ్యీషం 

బన నొక్కయుపద్వీపంబు గల దది రత్నవంతం[న న _పరాజ్యోపశో భితం సే 

యుండు దానిని సువశ్షాకరమండితం బగుసువర కరూప్యకం బనుద్వీవంబు న నక! గ్ 

మింపుం. డన్వలం వో 
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చ, హరఠిషదచుంబిదీర్ల శిఖ రాన్విత మై సురదై త్య సేన్య మై 
సురుచిరరత్నకందరసుశోభిత మై శిశిరాఖ్య మేదినీ 
ధర మలరారుం దద్దిరినితేంబ గుహాగహన ప్రపాతగ 

హాగరములయందు వే వెదకుం డంచితభంగి మహీకుమారికన్, 1008 

న. అమ్మహాపర్వతం బతి క్రమించి యవ్వల లనణసము ద్రంబు దాటి త త్తీర జేశంబున 

సిదదారణ సేవితం బె యగాధం బై రక్తజలంశా శీఘ్రగామియొ శో భిల్లుశోణా 
ఖస్టనద౦బు. జేరి రమ్యంబు'లై నతదవతరణ ప్ర చేశంబులందును విచిత్రంబు లైన 

వనంబులందును వె చేహీసహితంబుగా రావణు నన్వేషీంచి యవ్వల౯ బర్వత 
సంభూత లై ననదులను రమ్యుంబు లై నబవానిష్క్టుటంబులనుదరీమంతంబులై న 

పర్వుతంబులను వనంబులను వై చేహి ,వెదకి యవ్వల( బతుద్వీపంబును నుష 

ద్వీపంబులునుం బరిశోధించి యటమో౭దనూర్తిమంతేంబునుమహో రౌ దృంబును 

వాతో దతతరంగ మాలాసంకులంబునుగాల మేఘ ప్రతినుంబునునుహోరగని షే వి 

తంబునో ముహోనాదం౦బు నగునితు సము ద్రంబు గనుంగొని దాని నుపాయంబున 

నధిగమించి యితు సము ద మధ్య ద్వీపంబు లన్ని యు (బరికో ధింపుం డమ్మహోదధి 

యందు గమలాసనుశౌసనంబున మహాశాయు .లగురాశుసులు దీర్గ కాల 

బుభుత్నీతు లై నిత్యంబును భఛాయాగ్రాహు లై యుందురు తత్స దేశంబు నుషా 

యంబున దా(టియవ్వలం గుశద్వీపంబు నెమకి యవ్వ మహాభీమంబును రక్ష 

జలంబు నగులోహితనాముసా గరంబును నుధుసము ద్ర ౦బు సవలోకించి యవ్వీల 

శాల్మలీద్వీసంబు విలోకీంపు డందుల్లా లాసళిఖరసం కాశంబును నానారత్నవిభూ 
షితంబును విశ్వకర్మనిర్మితం బగువై న తేయుని దివ్యమందిరంబు గలదచ్చట శైల 
సంకాళులును ఛీమదర్శనులును నానారూపభయావహులు సగుమం దేవహానామ 
రాక్షసులు గాయ శ్రీ ప్ర భావవాతు లై పవలెల్ల నూ*ర్తాండకిర ణంబుల వేండిమికిం 
గాక సము దృజలంబులం బడి మునింగి యుండిరా త్రి కాలంబున జలంబులు వెడలి 

వచ్చి గిరిశిఖరంబులందు వ్రేలుచుండుదురు వారిన వలోకించుచు నవ్వలసర్పిస్పము 

ద్రుంబును దధిసము ద, ౦బునుం బరీష్నీ౦పు డటమిందల కాండుర మేఘసం కొ 

శంజె శీరసముద్రంబు శోభిల్లు నది మహోక్త్రలచేత ముక్తాహారంబుకై వడి 
నొప్పుచుండుం దన్యధ్య ఫా గంబున దివ్యుతరకుసుమువిసరవి రాజత నానాతగువ్రాత 
సంకులంజై వృషభ నామకం బై నయొక్క_ శ్వేతపర్వతంబు విలసిల్లు దదుపరి 
భాగంబున విలసితరజత హే నుకింజల్క_పుంజరంజితేశతీ ప శృవిలీయబూన చ క్రమ 

రాళసారసం ఖై సుదర్శుననామసరోవరంబు శోభిల్లు నమ్మహోనళినికి సిద్ధచారణ 
యతకిన్నరగ రుడ గంధరో్య్వోరగసాధ్య్యాదులు జల క్రీడాతత్స రులై నిత్యంబునే తెం 

తురు తద్వహారకొశలంబు నిరివీంచుచు శీ రసాగరంబుగడచియవ్వలనకలభూత 

భయావవహాం'బె నశుద్ధోదకనము ద్రంబు శోధింపుండు తస్ట్యథ్యి బేశింబున నౌర్వ 
కోపసంభూతం జె నహయముఖరి బగు కేజంబు నిశ్నీ పం బై వ్నర్తించుచుండు జ 

య 
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నమ్మవో లేజంబునకు సంహార 'వేళయందు సచరాచరం జై నతజ్జ్ఞలం బింథనంబని 
చెప్పుదురు తత్స) 'బేశంబునం డద్బడబాముఖంబు గని 'శేదీయ'వేదన సహింపం 
జాలక యాక్ట్రొ శించుజల చరభూతంబుల యా క క ౦దనంబు విన ంబడుచుండు నమ్మ 

_'హోదధియు త్తరతీరంబున ప పదుమూండు యోదేనంబులబొడువ్ర నంతియ వెడల్పు 

_ నుం గలిగి జాతకమూపశిలనామకం బె బె నయొక్క కనక పర్వతంబుగలదా శె లశిఖరా 
గృంబునబూర్హ్ల చం ద్ర ప్రతీ కారుండును సర్వభూతనమస్క్భృతుండునుబద్మ పత్రవి 
శాలాముండునే సీలొ౦పరుండును సహవాస స చిరుండు ధరణీధరుండు నగుననంతోజే 

వుండనంతమహి మవి శేషంబున నానీనుండ్ల డై యుండునమృహోానుభావు నకుంద్రిశిరం 

బెసునర్దమయం బై సవేదికంబె తత్పర్వ తా గ్యృసంస్థాపితం బె తాలరూపశేతువు 
విలసిల్లు నదిపూర్వదిశావధిత్వీంబున( ద్రిద శేశ్వరుల చేత గల్పితంబయ్యు. డాని 
విలోకీంపుం డవ్వులం బుమ్మరద్వీపమధ్షోఛభాగంబున నఖండప్ర భాపటలజటీలం 

బై యుదయ పర్వతం బొప్పు గగనంబుతో రాయుచు కతయోజనంబులపొడున్రుగ 
లిన ప్ర త్ _ష్పకాంచనమయం బె 'వేదికాసహితం_బె యప పరసత శిఖరం బొప్పు జొం 

బూనదమయంబులును. సుపుష్పీతంబులును రవిసన్ని భంబులు నగుసాలతాలత 

మాలరసాలకర్టి కారంబులు తదుపరిభాగంబున నలరారుచుండు నచ్చట యోజ 

నవిస్తారంబును దశ యోజనో క్సేధంబును గలిగి జాతరూపమయం [కై సౌమనసం 
బను వేజూక్కశిఖరంబు గల దందుం దోల్లి దామోదరుండు క్రివికృమ ప్రస్థావం 
బునందుం బూర్వపదంబుం బెట్టి రెండవపదంబు పశ్చిమదిగ వధి భూతం మై నసావ 

ర్రి రి నివాస మేరుశిఖరంబునం బళ దివాకరుం డ _స్రమయానంతరంబున జంబూద్వీ 

పంబు నుత్తరంబునం బరిక్ర మించి మహా దయం బై నతతెెమన సశిఖరంబుం 
బ్రాపించి మేరుదకీ ఇభాగన ర్త రులకెల్ల భూయిస్థంబుగాగానంబడుచుండు మజి 

యనప్పర్వతశిఖరంబునందు వై నె ఖానసులును. వాలఖల్యులును సూ ర్యకిరణంబు 

లావోరంబుగాః గొని సూర్య తేజంబునదిశలు'వెలుంగం జేయుచుందపంబు నే సయు 

'చుండుదురు తన న్మవో తేజంబు మ్రోల శోభనంచె సుదర్శనా ఖ్యం బగుద్వ్రపంబు 

ప్ర “కాశించుచుండుసు మేరుశిఖర ప్ర ప దఠ్నీణదయు 2 డగుజగ చ్చము.జెద్దానింభ్రావీం 

చేసను _స్తవ్రాణులకుం గన్ను లకు వలుం7 గై యుండు నప్పర్వతప్రాంత కాంతారకుంజ 

వుంజసుందరకందరంబుల వై దేహీ సహికంబుగా రావణు నోస్వేవి.ంపుందు మతి 

యునక్క్మా_ంచన శే ల కేజంబున సూర్య తేజంబున సమావిస్థయెపూ ర్వసంధ్యర క్ర ర్త 

చాయం జీజరిల్లు చేకారణంబున నీప్ఫథివికి భువనంబున కుర్ర థమద్య్వారంబు 

బ్రవాచేత సృష్ట్యాదియందు. గల్పితం బయ ముజీయు 3 సూర్యపరిభ్ర మ 

అంచుటటుకు మొదల నిది యుదయస్ట్థానంబుగాం గల్పితంబయ్యెు నక్కారణం 

బుననిదిపూర్వది క్కనంబరంగు. దత్పర్వతపృ్పష్టంబులందు నిర్షరంబులయందు. 

గుహలయందు వై. చేపీసహితంబుగా రావణున న్వేపీంపుండు తత్పూర్వభాగం 

బెల్ల చంద్ర ద్ర సూర్యరహితం బె తిమిరావృతం బై యదృళ్యం బె యింద్రాదిదేవా 



120 గోవీనాథ రామాయణము. 

వృతంబె యగమ్యంఖై యుండు నది తుదిగా నిదిమొదలుగా వీనందునం గల 

కందువ లెల్ల నరసి వీతొారావణులచొ ప్పజీంగి యొక్క_మాసంబులోన( ౫ మ్మ్ 

మత్ప్సమిపంబునకుం జనుదెం డంతకు రాక మసలితిశేని తీవ్రం బగుమదీయ 

దండంబున కు 'బాత్రంబు- లగుదు రని పలికి వెండియు మార్తాండనందనుం 

డి టనియ, 1009 
లం 

చ. వనచరులార మొ రతిజవంబున నాయెజింగించినట్లు చ 

య్యానం జని జానకి న్వెదకి యయ్యమం గన్లొని రండు వేగ య 

త్య నుపమబుద్ధితోడ జన కాత్త్యజం గాంచితి నంచు. బల్కువా. 

డనిశము రాఘ వేం ద్ర కృప కర్తుం డగు న్ఫువన ప్రనిద్ధుం టైం 1010 

ఆ, మజియు నట్టిమేలునూట చెప్పినవాని, రాజు జేయుదు సగరాజ్య మిచ్చి 

యతండుపుడమియు౦డునంత కాలములోక,ఫూ జు్టం డగుచుసిరులంబొల్చి యుండు. 

చ, అని యినజుండు వల్కి_నం దదాజ్ఞ నిరంబున. దాల్సీ మ్రొక్కి కాం 

చనగిరిసన్ని భుండు ఏిలసద్భుజవి క్రమశాలి కాల దే 

శనయవిదుండు గంధవవాసన్నిభ వేగుడు నూర్య లేజుండు 
న్వినతుండు వోయెం దూర్చునకు వీరవలిముఖమై న్యయుక్తుం జై. 1019 

క, వెండియుం దనమనమున మొ, రాండనుతుండు యామ్యుదిశకు నగిగి మహీజ 
న్నిండారం గాంచి మరల న, ఖండగతి న్వచ్చునట్టికవు లెవ్వీరాకో. 1018 

ధ్రద్దు సుగ్రీవుడు హనుమదాదుల దత్నీణదిక్కునకుల భొమ్మనుటు, శుభం 

చ. అని తలపోసి నీలు. బవనాత్శజు నంగదునిం గృశానునం 

దనుల సుపే.ణుని న్లజునిం దారుని రంభు గవాయు గంధమా 

దనుని సుహోత్రునికా గవయు ధాళ్ళకుమారుని శస ప్పుత్రులం 
గనుంగొని చేర బిల్లి తగం గంజవన పి యపుస్తు. డిట్టనున్ 1014 

చ, కపీకులవర్యులార పతీకార్యధురంధరులార మకు జ 

ల్నిపుణులు దేశకాలనయనిర్హ యశీలురు గావునం బెగే 

పతీ వసించు దిక్కునకు దద్దయు వేగముతోడ వీరులం 
గపులను గూడి నీత వెదశం జను డీరమససుభ ర్త మెచ్చంగన్ , 101% 

వ, తన్నార్ల క్రమం బెట్టి దనిన నార్యాన ర్త జేశదశీ ఇభాగంబును సహాస్రశిరంబును 

నానాద్రు మలతాయుతంబు నగువింధష్థి పర్వీశేంబు జేరి యందు సర్వస్థలంబు 

నన్వేవీంచి తత్పర్వతపశ్చిమభాగంబున మహోరగనిపేవితంబు బైననర్యదా 

భోగనతీవరడా మేఖలోత్క_లా ప్రభృతినదీనదంబులును దశార్మనగరంబులును 
దవ్నీణఫాగంబునం గృళ్ల్య వేణీనమహోనదియును బుమీకవిదర్భనూహిపీ.శవంగ 
కళింగ కాశికవిషయంబులును బరిశోధించి తచ్పూర్వభాగంబున  సపర్వతనదీ 
గువాంబే నదండ కారణ్యంబు నెమకితదంతర్వ ర్తిగో డావరీఖండంబునువిలోకించి 



వ, 

కివీ ౦భాకాండ ము, 121 

యటమోండ నంధ్రపుం ద్ర చోళ పాండ్య కేరళ దేశంబుల వెదకుచు నయోము 

ఖం బైనసవ్యా శె లంబు చమకుండ యవ్వల. 1016 

, సుమితవి చి త్ర కాననము సుందరకందరసానుశ్ళంగ యు 

కృము ఘనధాతుమండితము క్రువయోజసముల్ల సత్సేళ? 
కనులవిహోరిను తకరికాండము నై ములయాభిధానతె 

లము తనరావ. నచ్చట నిలాకన ౫ మయం దిలకింపుం డింపుగన్ 1017 

, అిమృహానీయ శె లశిఖరా గమునందు మనోజ్ఞ జ్ఞగంధభ్ళ 
త్ర మలచందనాటవులగ దోయకుహాసనసేన్ని భుండు ని గ 

'ప్కాముండు కుంభసంభవుండు సంకతము న్వసియించి యుండు మో 

రామునిదివ్యకోమలళు భాంఘు9లకుం బ, ణు జమిల్లి యంశనటన్. 1018 

సముచితంబుగా నమ్మహోత్లుని చేత ననుజ్ఞాతు లై యస్గిరినరంబు డిగ్గి. 1019 

య అమ్మలయా ద్రిం జుట్టి సముదంచితనూ=తన' పుష్పునూలచం 

దమన నొప ప్యోడాన్ క సురతా పససేవిత మొనదానిం గం 

దమ్మికాణంకులం వనరుదాని ననోదక మొనదానిం ది 

రమ్ముువృతమండముల. గ్రా లెడుడాన్ నిం Fr 'వేరకన్వకన్ , 1020 

కని త త్తీరవనంబుల, ఘనతరపుళినముల నవ కానా రము క 

జనకడరు బం_క్లీకంకుని, వినుతబలోదాగులార వెచకుండు వ్రీతిన్. 1021 

అట జని నునోజ్ఞ గంధో,త్క_టచందన మాలతీ ల తావిసరసము 

తృ_ట యెనతామ్రుపర్తీ, తటినిం గని యాస్సవంతి తరియించి వెసన్, 1022 
ద Va (WU 

ఆ. కాంత యైన యువతి కాంతుని బోలె న [ 

రా 

చ్యోటం దామ్రపర్ణి సురుచిరముగం 
నవిలి సాగరంబు6 గవ్రుంగిటం గడియించు . 

నట్టి దేశ మెల్ల నరసికొనుచు, ' 1023 

అచ్చోటు వాసీ హేవమమయంబును దివంబును యు_క్త్రంబును ముకామణీ 

విభూషితంబు నగుపాండ్యులన గర ద్వారక వాటంబు నిరీశ ంచుచు నవ్వల సము 

దృంబు దరిసి త త్తీరంబున బున్నాగచందన శేశకీతా లవనంబులు విలోకింపుండు 

తొల్లి మహాత్తుం . డగునగస్తుషుండు "దేవపు గా జూర్ధం బు సం గ్రహించినపుప్పోపవో 

రంబును ఏచిశాసందోహాంబులచేత వితథ ౦బు6 (జేసిన నయ్యగస్తుండుకో వించి . 

ని స్తరంగుండవు గ మని ఫవీంచుటయు6. చదవాసకారణంబున నాంటంగోఅె 

సముద్రుండు ని స్తరంగుం: డయ నచ్చటి జేశం బంతరంగాభిధానం బనందనరు 

నట్టి చేశంబున స్త్ర నన్వేపించియటమింద 1024 

. భర విచి త్రంబు ప్రశ్టంతపర్వతసం వేష్టితంబు విశాలపుల్ల 

వృజేల తాగుల్మ విఫరశోభితము కిన్నరయతుచారణగ రుడసిద్ధ 
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సాధ్యదిన్యాప్పురో జన తొ ససోరగ జేవగం ధర్వనిపే.విశంజబు 

నగుముహేం చ ౦ బనున గమొప్పు నది బలనారున కు గీ జా ది ద్రియగుచువెలయు 

తే, నచటి శా చేసవల్లభుం 2 కనుదినంబు, నవ్పరోగణపువృతు: 3 న గడంగి 

చేశ. c గ్రీడింప 'వచ్చుం దద్విపులశిఖర, సానున్రుణు సీ నెకకుండుసంభ్రమమున, 

వ, అమ్మహోప వతం బక్మిక్రమించి చనుం కవల దశణసము ౪ క మధ్యుంబున నొక్క 

యేంతరాలికదీ్టీసంబు గల దది శతయోజనాయతం బ్ర యుండు నది లంకా 

దీపం బనా6 బరంగు మజీయు నాద్వీపంబు నునుష్యుల కగభ్యుం 3 బె యుండు 

నాబేశంబు దురాత్తుండును నధ్యుండు సహ గాకుస రుదున్గితియురాత వే సీశ్గ్టరుండు. 

నగురావణునకు నవా సం బె యురిడు( గావ్రసేమీగువి సేవించి ది బహూ స్ప యత్నం 

బున నచ్చట జానకి నన్వేషీంపం దగు మజియు దశణీ ణసము ద్రనుధ్యంబున 
నంగారక యన సొక్క_రాతుసీ జలంబులలో నుండి నభాంబునం జనువారి 

కాయణ్వ్బామ నాడిసిప ట్టి వారిందిగిచికొని మ్రింగుచుండునా రాశుసికింజిక [క్ 

యవ్యలంజని లం కాదీర్టపంబునం గలసర్వస్థలంబులు పరిశోధించి సంశయనీయం 
బుల నెల్ల నిస్స్పంశయంబులం జేసి సష్టసంశయు ఖై నేం గ్ర , పత్ని న న్వేమీంచి 

లంకాదీ(పంబు నతి కృమింపు డన్వల "సత్ర యోజనరబుణ జవురల సము ద్రమధ్యం 

బున సుమ్పిశకనామళం బె నయొక్కపర్వశంబు గల దది సిద్ధ చారణ సేవితం బై 
చంద్ర సూర్యాంచుసకాశం బె సాగరాంబుసమావ్యతం బె గ గన చుంబిశిరస్పహ 

సకలితం బె యొష్పునన్నగంబున నొక్క హేమళిఖరంబున సూస్యండును 
పేతొక_రజ కశిఖరంబునం జంద్రుండునుం బ్ర కాళించుచుంకుదును కృతమ్ను 

లకు నృశంసులకు నా స్థికుల కన్నగం బనోచరం బె యుంపునగ్లిరికీ నమస్కరించి 

యందు జానకీ నశ్వేషీంచి యచ్చోటు వాసీ, 1026 

సీ. సురవరులకు నై నం జొరరానిశ్రోవల నరిగి యవ్వ. బొంద నలవి గాని 
దాని నొప్పుగం జతుర్షశ యోజనాయతం బగుదాని సూర్యవదాఖ్య 3 మెక 
ధరణీధరముం గాంచి దాని మెల్లన దా(టి వై ద్యూతం బనుగిరివరము( శేరి 
యం దెప్పుడును మనోహరము. బవుకామఫలవృత ములుచాలనలరుచుండు 

శ్ర నచటిమధున్రలు వెస గోలి యమృతకల్ప 
మూలపఫలములు భుజియించి ముదముతోడ 

దద్దుహాసానువులం గొంతదడవు వ 
మీంచి యప్పర్వుత మతి క్రమించి చనుండు. 1027 

వ. కొండొకదూరంబున కర్రధ్వజాశారం 7 బై నకుంజరపర్వతంబు గల దక్కొండ 
చూసరుల కతివిస్యయకరంబై యుండు నందు విక్వకర్శనిరి,తం బై నయగ స్త 
భవనంబు విలసిల్లు నది యోజనవిస్తారంబును దళ జనో చ్చికీతంబును గాం 
చనమయంబును 'నానారత్నవిభూమీతంబును దిన్ఫంబు నై శోభిల్లు మజియునందు 
నిశాలకత్యుంబును దుర్ధర్ష ౦బును దీళ్ణుదలిష్టనమువోవివషఘోరవన్న గనురత్మీతం 
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బును రమ్యంబును భోగవతీనామకం బై ససర్బ్పాలయం బున్నది యందు మహో 

ప్రైజ్ఞుం డగువాసుకి యనునర్పరాజు నివసించి యుంశు నప్పుట్టణంబున సర్వ 

సలంబుల వై దేహి నన్వేవీ.0చి యాపురి నతి క్రమించి యవ్వల “విచిత్రంబు లగు 
పర్వ తె రణ్యంబులు విలోకించుచుం జను డన నల రత్నమయంబును క్రి, లీ మంతం 

బును దేనగంధర్వనిసే. వితంబును వృషభా కారస ంస్థితంబునగువృ వభ సోమపర్వ 

తంబు గల దొందు గోరోచనాస దృళ వర్మ ంబునీ బవ్మదళ సమాన వర్ల ౦బును 

గుంకుముతుల్య వర్ల ంబును దమాలషత్ర నిభ వర్ష ౦బును వహ్ని సంకాళవ ౦బును 

దివ్వుంబు నగుచందనవనంబు శోభిల్లు నది యెవ్వరకిం "జేశీచూడ నలవిగాక 

యుండు డాని స్ప ఎ్రశింపవలదు రోహి తనామకు వ్ 3 నగంధర్వులు నిత్యంబు నవ్వ 

నంబును రశీంచు చుండుదురు మణీయు శె లూమగ్రానుణీకిగ్రు శ భ్రాబభు? 

'లనంగొ చేవ్రురు గంధర్వపతులు సూర్యసమ ప్రభ లై 'నేత్యంబునుం Sad, 

చుండుదురు రవిసూర్యాగ్నిశరీకు లగుపుణ్యకర్తుల కది నివాసంజై యుండువుజి 
యు బృథివి కనధియై యుండు నవ్వల సుదారుణం బె న వితృలోకంబును గస 

త్రమళ్చన్న రో యెనవె 'వస్వతునిరాజధానియు శో భిల్లుం గావున నచ్చోోటు మాకు 

దుష్పు వేశం బె యుండు నాచెప్పిన సర్వస్థలంబులను నాచెప్పని చోట్లను 

జానకి నచ్వేవి.ంచి లీభ్హుంబునం జనుబెం డెన్వండు మాసంబులోన నీతం జూచి 

వచ్చితి నని పలుకు నస్రేరడు మత్తుల్యవిభవుం డై. భోగంబు లనుభవించుచు 

సుఖ యె విహరింపం గలం డతనికంకె నన్యుండు కు నాకుం బృయుండు లేం డతీం 

డు ప్రాణంబులకం'ె గరీయుండై యుండు నతం డెంతయపరాధంబు చేసిన 

వధున్టిండు గాక యుండు మిరు బలపరాక్రమయుతులును గులశీలెరెబులం 

బ్రసిద్ధి కెక్కనవారును గావున నేయుపాయంబున నై న సీతం గనుంగొని కృతా 
ర్వులె నన్ను గృ తార్థునిం జేసి పురుహార్థంబు దక్కి.౦చు కొనుండు. 1028 

న. 

ఇదురూ స్తుగ్రీవుండు సు సుపేణమారీచుల పశ్చిమదిక్కు- నకు6 బో నియమించుట, శురూూ 

. అని హానుమీదంగదొదిక, వనచరపీరులను వేగ వై వస్వతుది 

క్కు_నకులా జానకీ వెదకంగ, జనుం డని నియమించి తపనసంభవుల డంతేన్, 

. తారతీండ్రి ఘనుని. దనమామ శీమమవి, శృముని మేస్టునిభుని విమలయకళుని 

పీకు నింద శేజు వినతాసుతసమాన, శీను వేగు నలసుషేణుం గాంచి. 1080 

నమస్కరించి పదంపడి మ హం ద్రతుల్యవి'క, ముండు నర్చిహ్మ ష,ంతుండును ఘోర 

వానరపీరివృతుండును మహోబలుం౦డు నగుమరీచిపుత్రుం డై నమారీచుం డను 

వాని నవలోకించి మో రికువురు మహాబలు లై నమరేచిపుత్రు లగుమారీ చుల 

శెండులతుల బృవంగ ఏీకులంగూడి యారాస్టవర్త 'రైజీశంబు మొదలుకొని పశ్చిమ 

దిగ్భాగంబున కం జని సురాప్ట్ర 'బొహ్లీకళూర సేన దేశంబులు వెదకి త త్తద్విషయ 

సంసితంబు ల ననానావిధపట్టణంబులునుం బరిశోధించి వకుళోడ్దాల కాకులం 

బును బున్నాగగవానంబు 3 నగుకుతీ యను జేశవిశేషంబు పరీఖ్నించి యచ్చట. 
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గేతకీషండంబుల నారిశేళవనంబులం దిలకీంచి మజియు. బక్సిమవాహిను లగు 
నీకసలిల పూన నరననంబులం డొా'నసా" రణ్యంబుల. గాంతొారదుర్తంబుల గిరినాను 

కందరంబుా ee: నజ చి దుర్గం: గం అగు రకగంబుల శోధించి యచ్చట 

నుగువాయంబు . ౧గుస్థలం౦బు బు అన్నియు ఏవ్లీ ంచి య" MOY దిమిన గ్ ,యుపూాకులం 

"జె నపళ్చిచు సమువ్రంబుం జేరి య చ్చ. ణే కక్టీవంశంబులదమాంగవానంబుల 

హా౭శేళవిపినంబుం మణి యు వేలావటనివిష్టంబు ఎను పర్వత కాన; నంబుల నెదే 

హి నన్వేనించి పక్చివసము న నుధర్ధింబున మురచీపట్టణంబును జటీపురంబు న 

వంతియు నంగ భోపయు మొదలుగాగల విశాలంబులగుష పట్ట ఇంబులునురాష్కం 

బులు సలవ్నీతం బనుననంబును సీంథుసా గరసంగముంబును 'నిరీశీంఫుండా నింధు 
సాగరసంగను ప, చేశంబున నూజుశిరంబులు గలిగి మహోన్నతతీరువ్రూ తీంబుల 

కాకరం బె బె ను; సశోన్నతం బె నహేమగిరి యనునొక్కపర్వ్పుతంబొప్పు రమ్యుంబు 
3 లై నతశ్చర్వత, ప, స్హంబులందు  సపకుం? యు లగునీంహూంబులు తిమిమత్స్షిగ జంబుల 

స్వని వాసస్థానభూతవృయో క కులాయంబులకుం ది దోడ్కొని చని కోలనీ మెలసి. 
విహారించో చుండు విశాలం బగుతోయపూర్ల ృస్టలంబునం దున్నగజంబులు గిరి * 
కృంగగతంబు లగుగజంబులును సింవానీడాశ్రయసానువుబయందు వివారించు 
చుండు నష్పగ్వగళ్ళంగ ౦బు గగసంబుతొ రాయుచు జిత్రపాదపం బె కాంచన 
మయం బె యొప్పు నందు గామరూపు ₹ 3 వత్త న న్వ్వేషీంపుం డవ్వం సము చ 
మధ్యంబున శతయోబనప్ర మాణంబు గలిగి సువర్ణ 'చ్బాయలం 'జేజరిల్లుచు 
నెవ్వరికిం జొరరాక వారియాత్ర పర్వతకోటి విలనిల్లు నందు బలవంతులును 
ఘోరా కారులును గామకూపులును వహ్ని సంకాళులు నగుచతుర్వింశతో్క టి 
గంధర్వులు తదీయదివ్యామృత కల్చ్పస్వాదుమూలఫలంబులం గాచికొని యుండు 
దురు వా రందజు దురావాకులును దున్చ్ర9సవాులును దురాసదులునై యుందు 
ర శ్పునంబులోనుండి యొక్క_ఫలం బై నంబెచ్చుటకు మోకు శక్యోంబు గాదు 
వాధిపెంతం జేరక నచ్చోట సీత నతిప్ర వ్రయత్నమున న న్వేమీంపవుండు చారివలని 
భయంబు మిమ్మ జెండకుండువుటీయునా; పశ్చీమసము ద్రమధ్యంబుసవై వైడూర్య 
నక్ష సంకాశం బై వజ్ర సుస్థాన సంస్థితం బె బె నానాద్రమరతాకీర్ల క్రో శ్రీమంతం 
జ శతయోజన ప్రమాణం బై వజ్రం “బనుపర్యతేర బొక్కటి చంద్రమండల 
సంకాళం బె యొప్పుం దద్దుహాగహోన బేశంబుల నప్రమత్తులై యతి ప్రయత్నం 
బున జానకి స ననవింపుం డోటమిాంద. 1081 
హారిచందనకల్చ్పత రూ ,త్కరకోభితరత్న సానుకటకణిఖర మై 
శరనిధి నాలనపాలై, వజలు నొకనగంబు చక్ర వంతం బవంగన్. 1082 
అట ఫూోరనహ్ని కీల, చటుల' మగుసహ స న్రకోటిచశ్ర ము రహో 
భటనాళ నార్థము సము,త్క_టము™ మును విశ్వకర్ర గావించె రహిన్. 1088. 

క, దానిలోని వంచబనుం చను దానవు వాయముఖునేం జంనీ తత్కు.జీ గతం 



బై నఘన పాంచజన్యము, మానుగ విన్సుండు గొనియె మహిమ దలిర్చన్, 1084 

. ఆనగకందరముల నా, నానిర్షరరత్నసా నున లినీకటకో 
ద్యానంబుల వై దేహిని, దానవునిలయంబు వెదకందగు మో కచటన్. 1085 

నుజీయు నగాధం బగువరుణాలయంబునందు సువర రశిఖరం బె చతుష్ట 

యోజనంబుల తనప్పు గలిగి వరావానామకం బై నపర్వతంబు గల దరెదు 

జూతరూపమయం బె ప్రాసి ోస్టితిపం బనుపురంబు శోభిల్లు నందు దుస్టాత్తుండగు 

నరకుం డనురాకుసుంద నివసించి యుండు నచ్చటివిచిశ్రసానువులును' విశాల 

కోందరంబులును' బరిశోధింవుః డస్వర్పుతంబు గడచిననవ్వలగాంచనాంళతరనిక్ష 

రంబును నానాప్ర స్త్రవణయుతంబును సర్వసౌనర్మ ౦బును సవాస్కృధారాపరివృత్ 

శిఖరంబును నభ్ధ ేక్రమంబును నై మేఘవంతం' బనుపర్వతంబు గల దందు 

గజనరావాసింవాహ్యూఘ్రంబులు స్వకీయనాదోత్పన్నప్ర ప తీధ్వనిచేశదర్పితంబు లై 

యప్పర్వతకందరంబులయందు గర్జించు చుండు మటియు శుకపికశారికామ 
యూరసంఘంబులు శ్ర వణసుఖంమగా మధురధ్వమలు సేయుచుండున న్న గోపరి 

భాగంబున. దొల్లి పాఠశా సనుం డగుము హేంద్రుండు సురగణంబుల చేత నభివీ. 

కుండ ర్యా నట్టి శ ఎంబుదా౭టిననవ్వీలం దరుణాదెత్యవర్ష ౦బులునుథ్రాజ మానం 

బులును జాతహాపరుయతరుల తాళోభితీంబులును గాంచనమయంబులు నగు 

యయువది వేల కొండలు విలసీస్లు నప్పరగ్టీతేంబుల నడుము సర్వపర్వతో త్రమం జె న 
మేరుపర్వతంబు శోభిల్లునది ప్రసన్నుం డగుదివాకరునివర ప్రసాదమహీ మం జేసి 
సన్నిహి తసమ స్తనస్తువ్రుల నెల్లన్జవర్ల దీ ప్రులచేక దివారా త్ర ంబునుసువర్ల మయం 

బులుగా. జేయుచుండు నగ్గిరియందు 'వనీయించు జేవగంఫర్వడా నవులు తత్స) 

భఛభామహిమం వేసి నితష్థంబును గాంచన ప పభులై వె వెలుంగుచుండుదురు 'చేనతలు 

నువిశ్వుచేవ్రలును వసువులును మరుత్తులును బశ్చీమసంధ్యో పాసనా వేతులై శె 
లో త్తమం బె నమేరువ్రుం చ్రాపించి విన ర్రమానుం డగునూర్వునిం బూజించు 

చుండుదురు వారిచేత పూశఘం జై ముహూర్రార్థం బునకుద్విశతసవా స్ర సయో 
జనంబు లహ్పగగతం బతి క్రమించి యాదిత్యుండు సర్వభూతంబుల కద్భశ్యుండై 

య స్తమించు నప్పరగ్షితేశీ ఖరంబునందు సూర్యసం కాశం ఖై మహోన్నతం బె 

ప్రాసావగణసం బాధం బై నానాపకీస మాకుబవిచిత్రతరుకోభితేంటై విశ్వకర్ర్య 

న్ తం దై వరుణుని 'ద్వ వ్య భ వనంబు నోభిల్లునమ్యే తై ఆలా "స్తై రరబులనడువో 

విచిత్ర చేదిశం బె సువర్షమయం టై దశశిరం చ యొక్క_-తాలంబు కోభిల్లు 

నచ్చటే స సమస్త స్తమర్షంబులయందు నదులయందు_ సరస్సులర్గరుందు వె వై చేహీ 

సహితంబు గా రావణున న్వేవీంపం దగు సాని సమేసువర్వుతంబుమాంద 

న్స్ ర్త నిర్మితం 'బె "బె నయొక్క కాంచనమందిరం బున్నది. యందు ధర జుండును 

దపస్పం భా వితుండును డ్రిలోకవిఖ్యాతుండును బ్ర బృహాసముండును నోోనన్ని 

భుండును నుహర్షి శ్రేష్టురడు నగు మేరుసావర్ణి ల్లు "చుండు నమ్మహోత్ముని 
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ల 

nD 

అ, 

సందర్శించి తచ్చరణంబులకుం బ్ర ణమిల్లి సీతావృతాంతంబడిగి యప్వురంబ
ునం 

గలసర్వస్లలంబుల నీత న న్వేవీ.0పుండు భాన్మరు౦డు రజనీకుయంబునం దుద 

యా స్తను యాద్రినుధస్టగతం బై న జీవలోకంబును సర్పుంబునుదిమి రహి నంబుగాం 

జేసి యఫ్పర్వతంబున నస్తమించు నస్పర్వతంబు గనుక నరుగుటకు మికు శ 

కష్టం బె యుండు నవల నభాస్క_రం బమర్యాదంబు గావున మా కగమ్య్యం బె 

యుండు నయ్య్టస్తా డి పర్యంతం బరిగి నాచెప్పినసర్వస్థలంబున బా'నకి నన్వేషించి 

యొక్కమొసంబులోనం గ్రమ్మణి మత్సమిీపంబునకు. జనుబెం డని పలికి 

సుక్రీవ్రుండు వెండియు వనచసల నవలోకించి యి ట్లనియె, 1086 

భూసుతను వెదకి యెవ్వండు, మాసముభోపలను రాక నుసలు నతండు మ 

ద్భాసురదండమున కనా, యాసంబుగ6 జాల బా త్రమగు నిక్కముగన్. 10817 

మోకు న్భాసటయొ య,సోకపరాకృనుధనుండు నరారుం డతిఫకో 

రాశారు డీసుపేణుండు, ఏీకం జనుచెంచు నధిక 'వేగోద్ధతుం డై. 1088 

, కతండు నాకు గురుడు హతుడు మానుయుం గొన 

నిమ్మహోత్యతోడ నెల్ల పనులు 
చీ ళీ ౧ 
తడయ కప్పగించి తద్వశవర్తు ల 

యపర దేశ మెల్ల నరసి రండు. 1089 

భునమలతీ నెన్వం డుర్విజను గన్లొని గ్రక్కున వచ్చి రామభ 

ద్రుని వెత నూని నుమ్ముం గడు రూఢిం గృ తార్థులం గా నొనర్చు న 

వ్వనచరవంశవర్యున కు వారకనే సగరాజ్య మిత్తు న 
త్వ నుపనుభో గభాగస్టియుతు. డై నుఖయించు నహార్నిళంబులున్ . 1040 

. వినుతేబలము కులము వేగంబు తేజంబు, బాహూవికృనుంబు పరహితంబు 

గొజికుం గాదె ధాత్రి గుణవంతుం డగువాని, కవి విహీన మైన నవియు మేలె. 

అని పలికి వీడుకొల్పిన, వినుతీబలోదారు లమిళవీర్యులు త్రీజగ 

ద్వినుతు లగుసుపే.ణాదులు, చనిరి వరోణు డేలు దిశకు జనయుతు లగుచున్ , 

, ఇల్తెజింగున, 1048 

త్రుద్దు స్కుక్సీవుండు కతపలి నుత్తరదిక్కున కొనుచుట, శుభం 

బ్రనజుండు సుహేణుం బడనుట, కనీచి వళీముఖకులాఢం్యం డై నళతవలిం 

గనుంగొని యి ట్లని పలికెను, దనకు న్రామునకుం గడు హితం బగుభంగిన్, 1044. 
వనచరవిర నీవు బబనంతుల లక్షవనాటఏిరులం | 

గొని సచివాన్వితుండ వయి కోరి హీమా ద్రివతంస మైనయా 

ధనదునిది క్రటంబున కువగృత నేగి సమాహితుండ వై 
జనగకునూోరి నందు వరుసం బరికింపుము నేర్చు మోజింగన్, 1045 

పుణ్యసాధ్వి మైనభూమికుమారిక నెట్టు లై న వెదకి యెచట నైనం 



గ్ర 

కీమ్కీంధాకాండ ము, 127 

జూచి వచ్చి విభుని శోకంబు మాన్చుట, తలంపం బుట్టువునకు ఫలము గాదె, 
సీతను వెదకుట వీదప న,రాతిని సమరమున6 జంపి రామవిభునకుథ 
బ్రీతి సమర్పించుట విఖ్యాతిగ నివి నున కవశ్యక_ర్రవ్వంబుల్. 3047 
తగవు మెజియ నీకారముు నగచరనర సార్థకం బొనర్చిత్సి వేని౯ 
జగతి బుణవిము కుల మై, యగణితసౌ భాగ్యగరిమ లంచెదము రహీన్. [048 

. అనకులవర్యుండు రాముడు, మన కుపకారంబు చేసె మానుగ మజియుక్ 

మన మతనికిం బ్రతికారం, బొనరింపక్ యున్న సుకృత మొదవునె చెపుమా. 

ఉపకారళీలునకు బ్ర,త్యుపకారము వీ తితోడ నొనరొంచిన యా 
విపులయకోనిధి మిక్కిలి, విపులం గృతక్యత్యుం డగుచు వినుతికి నెక్కు న్. 

క, కావున నాకుం బ్రియంబుగ, నీ వాధనదాళ కేగి నే ర్పలరంగా 

క్, 

ర 

'నేవిధమున నైనను రఘు, భూవరుసతి వెదకి రమ్ము పొమ్ము కవీంద్రా 1051 

ఈనర నాథశిరోమణి, మానుగ లోకముల కెల్ల మాన్యుం డస్త 
న్థానితపుణ్యఫలంబునల దా నిచ్చట దొరకె భూమిధరచరనర్యా. 1052 
ఈవిపినదుర్గముల నాానావాహినులం దటాకనలినీనగర 
గ్రానసము ద్రములందును, వేవేగ మహీకువూరి వెదకుండు వ్రీతిన్, 1058 
తన్నార్షక్రమం 'బెట్టిదనిన నార్యావర్త దేశంబు మొదలుగ నుదర్షిశకుం జని మ్లేచ 
పుళిందళూర నేనవివయంబులు ని ద్ర ప్ర స్థవా_స్టిపురమ ద్ర జేశంబులును గురుశ్నే 
శ్రీ జనపదంబులును గాంభోజయననళ కారట్ట కచీన పరమచీ న బా హ్లీకబువి. క పౌ 

రవటంకణవిహాోరదరదా ది బేశంబులును సాశెసా కెకునిరీ షీ ంపుచుం దత్త చ్చేశనం 
స్థితపురీదుర్లసరిళృగోవరగిరిబిలవన స్థలంబులునుం గలయ వెదకుచు హీనునంతం 
బుం జేరి యందు లో ధ పద్మకషండంబుల చేవదారుననంబుల వై దేహి నన్వే 
వీంచి యటసమూాంద సోమా శ్రమంబుం జేరి యందు జూనకీం దిలకించి యన్వల 

సొనుమంతం బె న కాళం బను శె అంబు. బు వేశించియచ్చటిదరీయురీగు హోగ వా 
నంబుల వుహాభాగ యగురామపశళ్ని నన్వేవీంచి యప్పంగీతంబు గడచి యట 
మోద సుదర్శననామకం బై నసర్వతంబుం జేరి దాని నతిక్రమించి యవ్వల 
నానాపవీ గణాకీర్ణ ౦బును వివిధద్రుగుభూవీ.శంబును బతగాలయంబు నగు చేవ 
సఖం బనుపర్వతంబున కేగి యచ్చట నిర్హ్హరంబుల గుహామధక్జింబుల వై_చేహి 
సహితంబుగా రావణు న న్వేషించి దానీ నతి క్ర మింపుండటమిందం బరగతనదీ 

వృతహీనంబును సర్వస _త్స్వవివర్షితంబున గు కూన్యారణ్యస్థలంబు శత యోజనా 
యతం జె యుండు నచ్చటం దడయక శీఘ్టుంబున దాంట్ పొం డన్వల, 1054 

యా 

భాసుర పాండుకశిఖరో,ల్లాసము సురసీద్ద సాధ్యలల నాగణసం 

వాసము సువిభానము కైలాసము శివపార్వతీవిలాసం బలరున్, 1065 
"లే. అందు. బాండర మేఘాభ మ భ్రచుంది, కృంగయుతను సునర్హ పరివ్మృత ౦బు 



ne గోకీనాథ కానాూయణము 

శర్మ్మదము విశ్వకర్శవినిర్మి తంబు, నగుకుజేరునిమణినిలయం౦బు చనను. 1056 

ఆ. అభేటం గ్రాంచచక్ర వారస కారండవా, క్రీర్ణయును సువర్ణ వర్ద పద్మ 

కముదయును సుషర్షరనుణీయుతీయు నై నె స్కనలిని యొస్పు చస్యోదుసేలిలయగుచు. 

క. అదిన్యభ వన రాజం, 'బాదిత్యులు కిన్నరులును యతులు సిద్లుల్ 

మోదంబున నీవింపంగ; శ్రీ దుండు పాలించు చుండు: జిరథుభలీలన్. 1058 

క్, ఆకే లంబున. జంద్రని; కాళము లగుమందిరముల ఖునగువాల వనో 

దేశంబుల గరివిలముల, దాశరథి ప్రియను వెదకందగు మోకు రహిన్. 1059 

వ. రిటమిందం 'గ్రంచవర్యతంబునకుంజనుం డందుందుప్పు? వశం బెసుదుర
్లమం 

కుమార _క్తికృతబిలంబు విలసిల్లు నది యువ్వరికిం బొరుట కథకరం మ యుండు 

మత్తులె యమ్మహాబిలంబు వ్ర వేశింపుం డ డచ్చట సూర్యసం కాళులును చేవ 

లన 3 నువాక్తులు నగుమవార్టులు చేనతలచేకం బూ జ
త మయొస్పుచుం 

డుదురు వారి సందర్శించి నమసరించి . క్రాంచసర్వతగుహాగహ నసానుశిఖర 

నిర్ణ రనితంబంబులయందు జూనకి నన్వేసి.ంపుడు తదీయ ప్రధానశృంగంబున 

వృక్షం బనుకాను.౫ లంబును వీవాగాలయం బగుమాన సపర్వతంబును శోధిం 

వుం డవి చేవదానవరతీీయడుగువ్యాకాదుల శై న నగమ్యంబు లై యుండు 

నచ్చటి సరసలంబులు శోధించి యప్పర్వతం బతి గ్రొమించి యవ్వుల మైనాక 

పర్వతంబునకుం జను డందు స్పోనిర్హితం బగునుయుపభననంబు విలసిల్లునమై 

యెడల గిన్నర్యర్రీని శేతీనంబులు శోభిల్లు చుందుందత్స్ర జేశంబులను దో దద్దిరిసాను 

కందరంబులను 'జూనకి ననేేవీంపుం డటమోాంద సిద్ధ సేవితం బగునై ఖానసవాల 

ఖలుస్టల యా క్రమంబు గల దందు, 1060 

కే, పలువురు తపక = ప్రఖానసంపన్ను అనఘు, లు శృములు ఆప పస శ్రేన్లు లున్న వారు 

వినయమున వారం జేరిభూతనయ వార, నడిగియామం శ్ర నే ణమునొనుండంతమిాంద. 

వ, షనుపుమ్య రసంఛన్నంబునుదరుణాదిత్యసం కాళవాంసకారండ ప ససారసనవిచరితం 

బు నగువె వె ఫవానసం బనుకొమలాకరంబు గల చందు గుబేసన కౌపవాన్య్యాం 

చై చె నసార్వభౌమం బనుదిగ్గజంబు క రేణుసంఘంబులన్ 6 గూడి నిత్భుంబునుం 
గ్ డించు.చుండు నచ్చట శోధించి దాని నతిః క్ ,మింపుండ యన్వగ వో్టోమంబు 

చం ద్రదివాకరం:పను నతు త్ర గ హరూాన నష్టంబునుబ యోధరవిహీనంబు నిళ్ళ 

బ్లంబునై. యుండు దానినిజ లేజోజూబంబున సూర్య, పభ ౧చేతంబో ౩ వెలుంగం 

జేయుచు నతిశాంత దేవకల్పస్వయం వ భశవస్సి న్ధ సుహాన లొప్పుచుండు నా 
దేశం బకిక్ర మించి యవ్వల శిలోద యనునది గ౧దు త శ్తీరంబున గీచకంబు 

లను వేణువ్రలు గల “నవి యొండోంటిం బెనచుక"ని యుండు * న వ్వేణువు లాధా 
రంబుగా సిద్ధు లమ్మ లనుహోనది ను _త్రరింపుదురు మాకు తదు గ్రరతీరణ బు? జీరిక్ళతపు 

ఇష్ట ప్ప త సంబో లగును శ్రరకురు చేశంబులు ప్ర చేశింపుడందు* గాంచనమయ 

నీలవై. వై డూర్యనర్ల పద ద పద్దినీకృతోదక + లగునదులు గలవు మణియు హీరణ్మయ 



కిమీ ౦ ఛధాకాండ ము, 129 

రకోత్సలవనమండితంబులును దరుణాదిత్యసం కొశర కాంభోజ వి రా జిత ౦ బు 
లును గాంచనమయకీంజల్క_ పుంజరంజితమహోర్డ ముణిష త్ర చి తృనీలోత్సలవనేవి 
తంబులును జాతీభాపముయే సై కతవి భ్రాజితంబులును నిహంతేస్తు ప ప్పనిస్తులని సల 

ముక్తానుణిపూర్ల ళు క్రసంపుటనమబంక్యతంబులు నగురమణీయ క కమలాక రం 
బులుం గలిగి యుండు మజియు సర్వరత్నీనుయవిచి త్రంబులును జూతసహూప 
ముయంబులును పహుతాశనసమప్రభంబులు నగుపర్వతంబులు శోభిల్లుచుండు 

నందు నిత్య పుష్ప ఫలో పేతంబులును సువర్ష పత్ర వివాంగమకోభితంబులును దివ్య 

గంధరసస్పర్శంజులును సర్వకామసపల పృదంబులు నగువృతంబులు ఏీలనిల్లు 
చుండు నచ్చటిభూమి ని స్తృణకంటకయు. బొండువర్ల యు సదమలయు విగత 

భాధయు నారోగ్టవతియు శాడ్వలవతియు సర్వీకామ ప్రద ఫలవృ తీశో భితయుం 
జారుచామోకరమణిమండితయు సువర్హ మణిగణవిరాజితయు నై యలరు మతే 

బ్రహ్మానిరి ర్యితకల్పవృతుంబులు శోఫ్ల్లుచుందు నందు. గొన్ని కుజంబులు 

నానాదర్ద ్ ఫుయేలాంబరంబులను గొన్ని తరువులు నారీపుథుషుల కోనుభాపంబు 
లై నముక్రావె డూర్యవిచి తభూవణం బులును గొన్ని పాదపంబులు సర్వ ర్తుసుఖ 

చీవ్యంబులను గొన్నినగంబులు చిత్రా స్తరణవంతంబు "లై నమహాోర్హ విచి తో 

మాయతశయనీయంబులను గొన్ని వృతుంబులు మనక కాంతంబు ల. లస మూల్యం 
బులను గొన్ని ద్ర్రుమంబులు మహోర్డ వివిధపాన ఛత్మ్యుంబులను గొన్ని భూరు 

హంబులు రూపయావనగుణసంపన్న లగు యువతులను నిత్యంబును గురియు 

చుండు గంధర్వకిన్నరసిద్ధవి ద్యాధరులు నిజనుందరీయు కు లై క్రీడించు 

చుండుదు రందున్నవా రందజు సుకృతకర్ములును రతిపరాయణులును 
ధర్మకామార్థసహితులు నై యాత్తీయ కాంతలం గూడి జ్వలద్భాస్కరతేజం 
బున వెలుంగుచుండుదురు గీతవాది త్ర శబ్దంబును బరన్న్పరవాసి స్టీనంబును 
సరషభూతమనోవారం బై సంతతంబును వీతెంచుచుండు నందు సంతోవ 

రహితులు నసత్పిియులు లే రచ్చట నహరహంబును మనోహరంబు "లై 
గుణంబులు వృద్ధి నొందుచుండు నాబేశంబులయందు సర్వస్థలంబుల న్చీత్ర 

నన్వేవీంచుచు నవ్వలం జను డంత నగాధం బగును త్తరలవణసము ద్ర,ంబుమధ్య 

చేశంబున హీమమయవిచి త్రగుహోసానునిర్దరకో భితం బై వసోమశే లం బొప్పు 

నది గగనచుంబిశిరస్సహాస్సకం బై యుండు నింద్రలోకంబునకుం జ జనువారలు 
ద్ర వాలోకంబున కరుగువారలు దేవర్షి ఇణంబో లాగిరి నవలోకించుచుం 

బోవ్రోచుండుదురు తత్చ్పరూపటేశంబు విగతనూర్యకిరణం బయ్యును నగ్గిరి 
పృభచేత సూర్యప్రభ చేతంబోలె వెలుంగుచుండు నందు భగవంతుం డగు 
వీష్ణుందు నేకాదశాత్తకుం డై నరుద్రుండును డేవేశుం డగు టబ్రహాయు బ్రహ్మర్షి 

పరీవారితుతై నివసించి యుందుదురు తద ది గుహాగవానసానునర్షరక టకగంధర్వ 
భచనంబుల పిత న న్వేషింపుం డటమి౭ద రవికిరణసంచారరబు లేమిం చేసి 

an 
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మూథునివ్భాదయంబుకరణ్ం దమశ్ళన్నం బె యజ్ఞాతనుర్యాదం బై యుంతుం 
| X లౌ లా 9 

గాన్రన నవ్వలం బోక సోమా ద్రినుండి గృమ్మణం జను దొందు. 1062 

క. నాయెజీంగించినవోటుల, మూయెజీ(గనచోటులందు మెయికొని వివిధో 

పాయముణ సీత నారన్హీ పాయక నెలలోన రండు స్టవగ,షవరుల్ . 1068 

చ. ఘనముగ జానకి న్వేనకి కాంచి రయంబున నచ్చి నాకు రా 

మునకు. బయం బొనర్చి నడు మోనదనమున నృుతగేహినీసువ్చూ 

జ్ఞనయుతు లై 3 పశాంతరిపుసంతతు లై భువన ప్పసిద్గు లై 

యనిశము భో భౌగ్యమహిమా ప్రి సుఖంచుచు నుండు జెంచయున్. 1064 

క, అని పలికిన శతనలి రవితనయునకును రాఘ్టవునకు. శన్షయు భక్తి. 
న్వినతి యొనరించి గృక్కు క,ధనదునిబెస కరిగెం గవివితానము గొలువన్ . [05న 

చుడ సుగ్రీ వుండు హనుమంతుసనయందు, "గారి సాన నము హా పింఛచుటె. రుయుం- 

న, ఇ కైజింగున న త్తపననంద నుండు రాము కాన్యార్థని విష” ఆకు బబవంతు లైన 

వానరశ్రేన్ల ఘు నొబ్లుదిక్కు లకుం బొమ్మని నియమించి మరున్నండనుం డగువాను 

నుంతుషరదుం గార్యసాధకత్వంబు నహావించి యను వాత్తు నవలోకించి బ్రీలి తినం 

హృాష్టసర్వాంగుం జై యిట్లనియ., 066 

క, తగవును ధర్మము నెజయంగ, జగతీనాయకునిపనులు సాధించి ననుం 
దగుభంగి నిలిపి నీకు, నగముల చేం బొగడు వడయుసమయము వచ్చెన్. [067 

జే, అనిలనందన ధరణియం దంతరితు, నుందు నంబరనుందు సురాంయంబు 

నందు సలిలంబునందు నీ వరిగి వెదక, దముండవు సర్వకార్యవిచతణుండవు. 
క, సురగరుడయకు కిన్నర, నరనరగంధర్వసిద్ద ననసాగరసం 

భరిత మగుజగ త్రయమును, వారి శేఖర నీక విదిశమై యుండు గదా, 1069 

క్ల సువిహిత తేజోబలగతి, జనఏర్యములందు నీకు నాటి యొనర్పం 
బవమౌానుం డొక్కరుండె గా, కనని న్వేజూకండు గలండె యగ చరనర్యా. 1070 

ఉ. సావాసముం బరాక్రమము శ_క్లియు యుకి యు సద్వివేక ము 
త్సావాము బేశకాలనిహీత కృవుము న్వినయంబు నీతియు 
న్చాహుబలంబు నీకె త్రగు మైథిలి నేగతినై న జూచి ధ 

వ్యైాావానునుంత నీవు మది నుంచిన కార్యము గాక పోవ్చ నే. 1071 
ఎయ్రియు రాముడు తేనయంగుళీయకమును హనుమంతుని జతి కిచ్చుట, ర్టురుం- 

వ, అని నుగ్మీవుండు పలికినయనంతరంబ రాఘవం డాసు గీ వునినవచనంబువలన 
వానుమరతునియందు ను గృీవునిచేత గార్య భారంబు నివేశితం బయ్యె నని 
యుజంగి తానును హనుమంతునిం గార్యసాధకునిలగా నిరూపించి యీవానరవల్ల 
భుండు మారుతీయందు సర్వ ప్ర కారంబుల నిశ్చితార్ధం డయ్యు నాకుం జూడ 



కివి ౦ధాకాండ ము. [81 

నితండు కార్యసాధ నంబునందు నికి తార్టకరుం డని తోంచుచున్నవాండు భర్త 
వేత బరిగృహీతుండై. కర్శంబుల చేతం బరిజ్ఞాతుండై యొస్పు నితనికిం గార్య 
ఫలోదయంబు ధ్రువం బగునని విచారించి వ్యవనా యో త్తకుం చై నయాహాను 
మంతు నవలోకించి పహృాస్ట్రేంద్రియమానసుండై తన్ను. గృ తాద్ట్రనింగాం 
దలంచుకొనియఖండ సంధ్యా రాగమండలాంతరగ్షతమా రాండమండలంబుంబో లె 
సనర్ధ్యృమణిప్ర భాపటలజటిలం బె నస్వనా మాం: పశోభితరమణణయాంగుళలీయకం 
బభిజ్ఞానార్థం బాహనుమంతునకుం జూవీ యిది నున్నా మాంకిశ మయైనరత్నము 
ద్రిక్ దీనిం గని జనకనందని నుత్సమోపంబున నుండి చనుబెంచినవాని. గా 
నిన్నెజింగి నిరుద్వేగయె వివిధసత్కా రంబుల నిన్ను సంప్రీతుం జేయు భవదీ 
యవ్యవసాయంబును చేజంబును బరా క్రమంబునుబలంబును సు గీ వుసం దేశం 
బును గార్య సిద్ధిని సూచింపం జేయుచున్న వని పలికి యద్దిన్యమణిగణక మ్రు కిరణ 

సముజ్ఞ వలం బె నయంగుళియకం 'బావానుముంతుని చెతి కిచ్చి బవ ప్రకారం 

బుల నాశీర్వదించి కార్యసిద్ధి యయ్యెడు నరుగుమని పంచిన నప్పవనతేనయుం 
డారత్నము ద్రిక ధిరంబుననిడికొనీ యభూతపూ ర్వశ్ భావి శేవంబునంబొల్బు చు 

ద్విగుణీకృత వీర్య థై ర్వ శకె రసా హాసోత్సావాబల వేగ లేజోవిశేషుం డై రాముని 
చరణంబుల కభివందనంబు గావించిక్భ తాంజలీ యె యనుజ్ఞ 6 గొని యంగదా 

దులంగూడి దవ్నీణదిక్కు నకుం జనియె నిట్లు సుగ్రీవుని యుగ శాససంబు శిరం 
బులం దాల్చి పూర్వో క్తప్రకారంబున వినతుండు పూర్వదిక్కు నకునుదారాం 
గదాదిసహితుం డై విగతమేఘం బెనగగనమండలంబునందు నిశుద్ధమండ 
లుం డై నతమశత్రగణంబులం గూడినచంద్రునిభంగి వెలుంగుచు వానుమం 
తుండు దతశ్నీణదిక్కు_నకును నుపేణుండు పళ్చిమదిక్కు నకును శతవలి యు తర 
దిక్కునకును న నేక వీరవానరపరివృతులై శలభంబులకరణి భూమి నాచ్భాదించు 
చు సుగ్రీవోపదిష్టమొర్షంబులం జని రప్పు డం దొక్కకవివీరుండు గగర్జించుచు 
ని ట్లనియెం 1012 

క. ఏ నొక్క_రుండ కర మభిమానం బేపారం జని యము ర్యవిరోధి౯ 
బూని వధియించి గ్రక్కున, జానకి. గొని వత్తు రామచంద్రున క్త్తున్ . 1078 

వ. మజీయు నొక్క._వానరపుంగన్రుండు గంతులు వై చుచుని ట్లనియె, 1074 

క, తడయక యే నొకరుండనెె కడు రయమున నేగి పం_క్తీకంతుని ననిలోం 
గఢ లేర్చి బాహుదర్పం, బడరంగ నెచ్చోట నున్న నవనిజం 'దెత్తున్. 1675 

వ, వేతొక్క_ కీశో త్తముండు సింహనాదంబు చేయుచు ని ట్లనియె. 1076 

క, ప్రందటు వానరు లేకి క, మందగతి శ్నే నాకండి మానుగ జని చె 
తుం దునిమి రామవిభు. జా,నందంబున జూడ జనకనందనిం చెత్తున్. 1077 

వ. మజీయొక్క_వళీముఖ శేఖరుం డి ట్లనియె, 1018 
క, భూతలనభన్గలంబులం, బాతాళజగంబునందు బరికించి మహా 
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ఖ్యాటిగ చెచ్చట నున్నను; భూతనయను జను మృత్యుముఖమున. దక్కన్. 

వ, ఒం డొక్కనుర్క-టనిరుం డి ట్ర్లనియే. 
16౬06 

క, భువి నెప్పాయు నాజనమున, కవరొ ధిము “సయం జూబ వటుగావున నీ 

' 
ళ 

ఆగ మాష 
జ టి శ 

లా టు 

జవమున నత యోజనములు, భునముగ 6 జని వెనక రాముణొయ్యలీ. దెత్తున్ . 

వన, నుజీయు నొక్క_ననచరుండు దర్వాచేశంబున ని ట్లనియ. 10౪9 

we an Ym జ ర 

ను తరులుం గూల న నాకి సంబు చులక గా ఓం హాస్ పొదిగి 

ధరము ల్బూూర్లము చేసెద న్ము జగుల స్పండ్షించెన న్వీశతో 

శరధి వాతీము ఇంక జేసెద నుహీచగ్రంబు ఇదించద౯ 

ధరణీపుకని చెచ్చెద న్పిభునకు స్ము శ్రీ నృమర్పించెనన్ = 1098 

న, ఇప్పిధంబున మజయు ననేకు అనేక ప్రకారంబుల ను గ్రీవ్రునిసన్నిధి యందు, 

బంతంబు లాడుచు దర్చోస్రాకింబున. 
1084 

. సళిములు పాజుచు నిహారములు సల్పుచు6 గ 

కములు డాయుచు సమారచలితవ్ 

ణీరుహూము అక్కు.చు ఫఘనారనము సేయుచు శే 

రీరముల6 బెంచి పువుటింముల సందు 

లూజుచు వనంబులకుం దారుచు ఫఘనంబులకు 

న మోాజటుచు నదంబులకు6 జీరుచు వడీ నం 

లయగాహిొ 
(WU 

కారములు సేయుచు వివారములు మాని గోపి 

ప్రులు చెలంగరి నుహీరమణు( చుబ్బన్ 
1085 

వ, ఇటు బహుగతులం దిరుగుచు. గవీపిగుణః సీ తానషణతత్నేగు లై తనుతేను 
(ఇర! 

aims 

దిక్కులకుం జని రంత రఖుపుంగ వుండు క పీపుంగవు సనలోకించి విస్మితుండై 

యి నుహీనుండలం బల నెన్ను సందర్శించితి పని యడిగిన నాన "రేందునకు 

క! cn అ 

వాన శేంద్రుం డీ ట్లనియె, 1086 

సు స్తీవ్రండు రామునకు, దాను బళ ూమంవం ౧ Em సందర్శించిన కారం టి రగంచుటు, 

స, మునువాలి మాయావి యనుదానవునింజంపం నలఖొనినడు లేయిందజుమవాండు 

పజుచి శెలబిలంబుభయమున( జొచ్చిన విలమువాకీట నన్ను నిలిపి వాని 

తోడనె గుహం బొచ్చి యేడాది యందుండ నంతే సోశిన పూర మాబిలంబు 

నిండిన నేం జూచి నివ్వెజపడి వాలి వాతుం ఉయ్యె సని కొకినొశ్య్య మొకటి 

ఆ. బిలమువాత వైచి బిజటిజుం బురి శ్రీశ వివినచగుల కెల్ల విభుండ నగుచు 

రుమను దారం గూడి సముచిళవై భన, న్ఫూ ర్తి నెల్లి సీరులం బొంగి యుంటి. 

ఆ. అంతం గొంతకాల మరిగిన సవ్యులి, బోర ద తారం జంపి పురికి వచ్చి 

స్థవగ రాజ్యభోగభాగ్యోన్నతుండ దై ,యున్న నన్నుం గాంచియుగ్లు డగుచు, 



నే 

ర్, 

కిమ్యీ ౦భా కారడము, 188 

దానవు ద్ర్రుంచినకై వడి, మానక నిను ద్రుంతు ననుచువుండుచుం గవియకా 
దీనుడనై యే .నెంతీయు, మానుము మాను మని వేడి మానక యున్నన్. 

బలవంతుం డై నవాలికిల దలంకుచుం గిమ్మింధ వెడలి త్వరతో మంత్రుల్ 
గలసి చను బేజు విడివడి, నిలువక్ దిరిగితిని చేదినీతల మెల్లన్. 1000 

. 9 _తెజంగునం బజచి వివిధారణ్యనదీననంబు లన్నియు విలోకించుచు నాదర్శ 
తలసంకాశంబు నలాతచక్ర ప్రతిమంబు నగువుహీమం కలం బెల్ల గనోపృువదమూ 
శ్రుంబుగాం గలయం దిరిగి యటమాందం బూర్వదిక్కునకుం జని యచ్చటిననం 
బులును నదులును బర్వతంబులును సరోవరంబులును సము ద్రద్వ్వీపంబులును వి 

లోకించుచు సముద్రంబు లన్నియు నలి కృమించి యుదయపర్వతపర్యంతంబుచని 
యచ్చటనుండి తిరిగి వచ్చి క్రమ్మజు వాలిచేత సభిద్రుతుండనై యగ _స్వచరితం 
బై నదట్నీణదిగ్భాగంబునకుం జని వివిధ ద్రుమభూవి.తం బె నవింధ్యపర్వతం ఖా 

దిగాం గల పర్వ్టతంబులును దండ కారణ్యాదిమ హారణ్యంబులును విలోకించుచు 
సము ద్రద్వీపంబులు గడచి పితృలోకంబుదనుక నరిగి యచ్చటనుండి తిరిగివచ్చి 
వెండియు వాలిచేత సమభిద్రుతుండ నై సశ్చీమదిక్కు నకుంజని యందలినానా బే 
శంబులు విలోకించుచు న స్పగిరి డాయం జని యచ్చట నుండి మరలివచ్చి పదం 

పడి వాలిచేత నిరస్తుండనై యు త్తరదిక్కునకుం జని హిమవంతంబు మొదలు - 

కొని మేరుపర్వతంబు చాక నరిగి యచ్చటనుండి తిరిగి వచ్చి వాలికిం బ్ర, వేశిం 
పరాని చోచుందునుం గానక విచారించుచున్ననన్న్ముంజూాచి బుద్దిమంతుండై న 

హనుమంతుం డి ట్లనియొ. 1091 

కవినాథ ము న్నొక్క కారణంబున నుతంగుం డనుమునినాయకుండు గినిసీ 

యిదిమొద "అపుడు సు ౭౦ ద్రపుత్రుండు వాలి యూామలయాచలం బెక్కెనేని 
కులగిరికై వడిం దల నూజువ్రయ్య_లై చచ్చుం గా కని ఘోరశావ మిచ్చె 

నాశాపభయమున నదిమొద లాకొండ సురసాథసుతు డెక్క వెజచియుండు 

తే. నధిప మన మిప్పు డాకొండనా శ్ర యించియుంద మచ్చట నొక కీడు? జెందదనిన 
విని మనంబున వార్షించి జనవ రేణ్య, పన్నుగా నాంటంగోలె నిం దున్న వా౭డ. 

క, నరవర నుతంగమునిపతి, పరమక్కప న్రిపులవలనిభయము విడిచి యీ 

గిరిమోంద నుండం గంటిని, వరమతి. గనీనాండ నాండు వసుమతి యెొఖ్లన్ . 1098 

క, అని చెప్పిన విని దశరథ, తనయుండు సంతోవు మంది తమ్ముడు దానుకా 
జనకసుత యున్నవా ర్తను, వినం గోరుచు నుండే దినము వేయేండులుగన్. 1194 

క, జానకిని వెదకుతలంపున, భఛానుకుమూరోపదిష్టపథసం శ్రితు Gl 

వానరులు నాల్లు దెసలకు, మానస వేగమునం జని సమంచితబుద్ధి న్. టో 

చ కులకుధరంబు లాపగలు ఘోరవనంబులు పట్టణంబులు౯ 

జలధులు ద్వీపముల్ గువాలు సానువు లూళ్లు లసజ్ఞలాశయం 
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బులు వివిధ ద్రునుంబులు సమున్నతది్పిల రాబభా నాం 

గలయంగ 6 చుక బృనగ నాఘయె 2 ర్ జా ప్పెనద wae న సగసచున్. 1096 

క, పగ బెల శే లవనదు, దగుహోఫ్ పక్వేకలయందు( న లయకు చెసరుచు 
‘ ౧ 2 త్త జి న్నమకు'గు స! గృజనబలయుతు లె జె, 1097 

ర్, 

క్, 

ప, 

చ, 

ఉం 

ర్, 

న, 

న్టీగి వచ్చి ₹ co త్ర లున్న 

దం యాసాద్రలా మేరువు, తుది గొ రము మన ఒయూభూగిరిన నదీ 

నదవనసా గరపురజన, పదభూముఐయందు ము | నెనకుచున్, 1098 

అడడ వినతసుషేణకేలేపలులు సీసల గాన సూప "కప సద్చుట, ర్రుర్చుంా 

కత 4 ఈ = ఈ " ఖో అం జో 

మాంసంబు నిండు నంకకు, భూనుతిను ఫఇర్ట. నెందు. స 6 గానక యు 

లాసములు దక్కి కపులు నిరాశ బిగుతు “విజ? ఇయు కణుదంచి గగన్, 1099 
య 

అప్పుడు, 
1100 

అనిమిషపకిదిశ గరిగిన, వివతుం చదోట నుసి? వమన ల్ 

౫ని వీగ నెందు. గానక్, సనన శమ శ సహ అక
 ్యాకునీ. 101 

వరుణుని దెస కరిగిన నా, నరనేతి సుషనుం వచ నానాస్టలము 

ల్పరికించి నీళం గానక, సమనడిం జను దించి ౫ ఫస. ఫొ మాలా కుక్. 1109 

ధనదునిదిక్కున కరిగిన, యవను [ము తెతవలిలలాం నషం గాచిన భారీ 
తీనయను గానక కీలు తనుం బరి పాం? ననా అనుక సకన్ 1103 

ఇట్టుపూర్వపక్సి మో _ శంకగ్యాగంమి ౦ వన మనసె మత న నస 

మేతీంబుగాం జనుదెంచి మా. ss ఎమి కత రును ల కణ హీకేం 

బుగాొ సుఖాసినుంగ యుస్నసు వుఫ్ ని ముచిోం. సెం సంలు మఖ వచనం 

బులు వేసియి టనిరి, [104 

హరివర నీదుపంపున నయగ “స శని ప్రాసి యా 

త్రరదిశః ఎందు గట్లు వసున్తాస ఆంగ ౯ 3m 

గరపుంరాఫ్ట్రగోన్ద పన కానక న్ స క 

తరము జూనకి చక "జాం ప BEAT శంస కో | 1108 
fat 

దవీణది_క్షటంబుళ కడ గతి చేశ వండు “శవా 
గ్ 

ర్వతుండు శార్భ నక (డు సహో yr ఒ 
| ' ' జో 

త్యక్షము గాంగ నందు వసుధాశపయం సని సళ్ళ సగ ఆ 

మవ్నీతినాథు నెన్గీగలు మాన్చి ముకం “వా గన్ సుస్టనక్, 1106 

నా విని భిస్వ శనయుయి, మూసా మును "1, జ అంత విషు 'సొంటికత No 

బావనిరాకం చలంచుచు, గొనంబున సుదకి పను నేక ముంగర. [10 

అట దశ్నీణదిగ్భాగంబునకుం జనప హనుమంతు ౦5 ఈ దా కాంగ్గ వ వాంబవత్ప) 
ముఖవిరవానగులును సు గీ వుండు పొప్పైన జీ? పి సేమంజులన్న యు వీళోకించుచు 
దూరం బరిగి సహాస్రశిరం జెసపింధికం పంబ పొకగని తదారోవాణంబుం 



వం 

కిపీ.ంధాకాండము, 185 

జేసి యందలిగుహాగహ నసరిత్స రోవరవి మల ద్రు,మళిఖ రదుగ్గ కట కనితం బాధిత్య 
కోపత్యకలయందుం దిలకించుచు, L108 
జనకజును వెదకి కానక, ఘన ఫలమూలములు మెసవి కడువేగమునం 
జని యచట నొండు దేళముం గనుంగొని రఘువిభునిసతిని గలయ వెదకుచున్. 
అ దేశంబు దురన్వేవంబై గుహాగవానవంతం బె నిరనంశా జలరహీతం చె గగ యా వూ లా యా చా 

నంబుపగిది శూన్యం బె రొమవార్ష ణంబె యుండుట కచ్చెరు వొందుచు నా 
దేశం బత్తి కృమించి తాన్భశంబు లగువనదుర్లంబు ల నేకంబులువిలోకించు చుంజని 
చని యవ్వల. బువ్ప ఫలపర్లరహీకవృతుంబులును నిసోయంబు లగుసరిత్సరోవ , 
రతటాకంబులునుభ్ర మరపరినర్టిత ప్రేత ణీయనుగంధిస్థలపద,ంబు లును గుసుమహీా 
నలతావితానంబులునుసంపుల కవులోత్ప లశె రవవిహీనంబుతె నప సన్న సలిలా య a a ల 
శయంబులును వివాంగనుళూన్యంబులె ననీడంబులును మృగ పరిత్య క్షకుంజపుం 
జంబులును గలిగి దురాధర్భం'బై దుపష్పు/ వేశం బె సక్వావధీరహితం బై యున్న 
వేజొక్క_చేశంబు విలోకించి రది తల్లీ మహోభాగుండును సత్యవాదియుందపో 
ధనుండును నియమంబులేత దుప్పు ధర్ష ణుండును బరమౌామర్షి యు నగుకండు 
వనుమవార్షి పోడళవార్షి కబాలకుం డై నతన పుత్రుం డవ్వనంబునం బ్ర ణమ్షుండై నం 
గోవించి యీవనంబు సర్వసత్వనివర్లితం ఇ యరణ్యం బె దురాధర్ష౦చె యుం 

యే రా దా రం షా 

డుం గాక యని శవించినకారణంబున నట్టిద య్యె నవ్విపినంబు ప వేళించియచ్చటి 
పర్వతారణ్య నదీనదంబులు విలోకించి యెందును జానకీం గానక వెండియు 
సర్వస్థలంబులు శోధించి. L110 

. రానణు రామభూవిభుని రామును గానక వేగ యనుసహో 
ఆలీ 

దావము దాంటి యొండు వసుధాధర ముజటిం గాంచి యంద గు 

ల్హావృత మైనదడారుణగువాం గని యాగుహాలోన భీషణ 
గ్రావముభంగి. గ్రాలుఘనకాయుని డై త్యునిం గాంచి రొక్క_నిన్. 1101 

. కొని వాని డాయ(బోయిన, ఖఘునతీరకోపమున వాండు కన్నుల నిప్పు 

ల్పినుకంగ వానరవీరులం, దునిమెకుతమి ముష్టి. బూన్చి దోతెంచుటయున్. 
వచ్చెడురాతుసాధ ముని వారక కన్లొని వాలినందనుం 

డచ్చుపడంగం బం క్రిముఖు. డంచు6 దలంచి మహాగ్రృహంబునం 

జెచ్చెర హ స్త తా డితునిం వేవీవ నెత్తురు వాత. గృక్కు_చుం 

జచ్చి ధరత్రి వెం బటజె నిశాచరు డొక్క_నగంబుణాడ్సునన్. 1119 

ఇ తెజంగున మారీచతనయుం బరిమూర్చి జితకాశు లగునంగడాదులు వాను 
మత్సురోగములై తద్దుహాభ్వంతరంబు సర్వంబునుం గలయ శోధించి యందు 

జానకిం గానక దాని నిర్లమించి క్రృమ్ముణు భయూావవాం బె న వేజొక్క_గిరిగవ్వ 

రంబుం జొచ్చి యచ్చట బవాుప్ర కారంబుల వెదకి నీతం గానక నెడలి వెండియు 
వనం బంతయు బరిశోధించి యందునుం గానక. 1114 
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చ 

_థ్టుర్దు దప్పి గొని సోలినహనుమదాదుల కంగదు. డుత్చాహము కలుగంజేయుట. శుణిం- 

. సోలుచు దుగఖభరంబున?, దూలుచు వదనములు వాడ దోరవుటారికా 

వ్రాలుచుం గవీవరు లొకతరుమూలంబున6 జేరి చింత మునుంగుచు నుండన్. 

అప్పు డంగదుండు వానరుల నందణిం గలయ పీశీంచి మృదువాకర్ధంబుల మెల్ల 

న నాత్వాసించుచు నిట్లనియ. [116 

. నదులును బరగీతంబులు ననంబులు దుర్గములు నరీగువా 

ల్నదములు సట్లణంబులు కొొలంకులు పట్టిలు తీర చేశముల్ 

వెదకితి మిందు నెందు. బృథివీసుత గన్బడ దయ్యు రావణుం 

డదయత నిమృహాగిరిగుహాంతర సీమల నెందు డాంచెనో. 1117 

. మాసము నిండ వచ్చె రుచివూలితనూభవుం డుగ శాసనుం 

డీసునం ద్రుంచి వై చుం దడ వేటికి, దోంచినయంతవట్టు థా 

తీ)సుత నీగుహోగవాన చేశములందు గరీం ద్రకందరా 

ఛ్యాసములందు వేవెదకుం డా ర్తియు శోకము దక్కి ధీరతేన్. | 110 
, వినుండు ఛై రస్టంబు దాత్యుంబు మనసుబలిమి 

కర మని ర్వేదమును ధా శ్రి, గార్యసిద్ధి 
కరము లని చెప్పుచుందురు గాన నేను 
దడయ కిప్పుడు చెప్పెద దాని మోకు, [11% 
వదలక తా నొనర్భినయవారితకర ఫలంబు చేహికి 
నిదిరము గాక తోడుతనె చేకుటు దానికి. జంత యేల మో 
రిది బహుదుర్లఘోరవన మిందు సమ_స్పదరీముఖంబుల 
న్వెదకు(డు భూమిపు క్రికను వెండియు ఖేదము దక్కి ధీరతన్. 1120 

. సమధికోకౌర్యు లింద అతిసావాసు లద్భుతకర్త శ్రీలు ర 
త్యమితబలాశ్యు లొక్క_పనికై రయ మారలం బూని వచ్చి యే 
కృమమున నైన నప్పని తిరంబుగం దీర్చక వెండి పోవ భూ 
రమణుడు భాజనుండు తనర న్మనలం గ్భృప పాశ్వనింతు సే, 2126. 

+. అన వినీ గంధమాదనుడు నంగదుం డాడిన మాట నిక్క మా 
మన మిటులుండ నేటికి రుమాపతి చెప్పినయట భూమిభ్ళా 
ద్వనగిరిదుగ్ల తా పసవివాససరిత్క_టకాపగాదులం 
దనుపమభంగి ఖభూమితనయం బరికింతము ెండు వపవ్ళెరన్ . 1129 

= అనినవిని యవా్టనరపుంగను అఐందలు లేచి శేఘ్రంబునవింధ్య కాన నసంపూర్ల ౦ 
టై నదలీ ణదిగ్భాగం బంతయు వెండియు. గలయ వెదకుచు. దత్సమిపంబున 
నున్నళారదా భ్రప్రతినుంబును శృంగవంతంబును దరీవుంతంబును న్రీమంతంబు 
నగురజతప్రర్వతంబు పొడగని రఠయంబున నన్నగ౦ బెక్కి యందు రమ్యంబులగు 



ర్) 

కషం ౦భధాకాండ ము, 187 

ర్ ద్రవనంబును స _ప్పనర్ల ర్లవనంబులున న్వేషీంచిపరిశ్రా వాంతుల తదీయళిఖ రాగ “0 

బునర గూర్చుండి దృష్టీ మార్షంబునం బడినసర్వస్థింబులు వవ్నీంచుచు రామ 

పత్ని సందుంగానక వెండియు. 1128 

. చొచ్చివచోటులె చొచ్చుచు, విచ్చలవిడి తిరిగి తిరిగి వేసరి ధరణీ 
భృచ్చరు లచ్చట మెచ్చుగ, నెచ్చట జానకిని గాన కెంతయు వగలన్, 1124 

బి ట్లలని గట్టు డిగి యొక, వెట్టుకడం జేరి బాలం జింతించుచు నా 
wa మ్మ్ జ ర oa స్ పట్టున ముహూ ర్రమాత్ర ము, నిట్ట నిలిచి సేవ చేజ్ నెమ్మది నంతన్. 1025 

. వెండియు నంగ దావఏికవీవీరులు నృత్షుము పిడి వీంకశనో 

నొండొరు6 వేర వీలు కొని మొక్కో_పదంబును దప్పకుండంగాం 

నొండలు కాననంబులు నికుంజము ల ద్రినిశంబభూములు౯ా 

మెండుగ మూ(కచె వెదకి మేదినిపుత్తి నీ గాన కెంతేయున్. 1126 

. అందజు వింధ్యేశె లశిఖరాంచితనై రృతళోటివె నిరా 

నందతతోడం వేరి వివీనంబుల. బరగితకూటకోబుం 

గ్రందుగ జానకీ న్వేదకి కానక వెండి గు శోకము నయం 

బొందల నంచు. ద్రిన్మురుచు నుండంగ మాసము నిండె వారికిన్. 1127 

అంత హనుమంతుండు తీననునంబున. 1128 

ఉ. శైలము లాపగ ల్వీషయసంఫఘము లన్నియు బోలం జూచితిం 
గాల మతి క్రమిం చె నృపక్న్వక నందును గాన నైతి నీ 

వాలితనూభ వాదికపివర్యులు చేడుడి యున్నవార లే 

వీలు జరింతు ఏరి నుజలింతునొ జానకి జావ గాంతునో, 1129 

.కళవళ మేటి కీసనుయ కాలము పోయిన బోవ నిమ్ము మ 
త్కు_లపతి మైననూర్యజుండు కోపము చేసినం జేయ నిమ్ము పో 
సొలయక మేదినీసుతను జూడక పోవుట గాదు యు క్షే మ 

గ్లలిక సమస్తము న్వెదకి కాంచెదం గా కని నిశ్చితాత్తుం జై. [180 
౧ ఎల లాలీ మాటు 

తారాంగద ప్రముఖకపివీరులం గూడి దురన్వేషంబును గుహోగవానవంతంబు 

నగునస్పర్వతం బెక్కి. సింహళాస్తూలజుష్టంబు లైనవిషమస్థలంబులందలిశిలా 

సంకటంబులును మహాప్రస స్రవణంబులందలినదులును శోధించుచుండె నప్పు 
డంగ దగజగవయగ వాత్షు?ంధోః మాదన శరభ కుముదమైందద్దోఏిదసుపేణతారనల 

జాంబవత్స)ముఖచానర వీరులు వ్ర త్యేకంబుగా నరిగి గిరిజాలావృతేంబు లైన 

చేశంబు బన్నియు. బరిశోధించి యందును మహీనందనిం గానకో యలసీి యధిక 

యుత్చిపాసాపరవళు లై వెండియు నందజు వానునుత్సమేతంబుగా నొక్క యెడం 
శూడికొని సలిలాక్థు లై యరుగుచు ముందజి సతిదుర్షంబును వివృతంబును 

చయచాన వాభిరచతంబునులతాపాదపసంఛ న్నంబునునుహాద్భుత దర్శనంబును 
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బుతువిలనాముకంబు నగునొక్క_బిఎంబు. జూచి తేత్సమోపంబునకుం జని 

రప్పుడు, L181 

రుదు హనుమదాదులు బుక్షబిల మనునొక్కబిలము6 బొచ్చుట. శుణుం- 

క్ల, కమలాకర 9 పక్షములతోం, గమలరజన్సి క్షర_క్షగాత్రంబులతో 

నమకుచు జలవిహూగంబులుు విములంబుగ నబ్బిలంబు వెలువడి వచ్చెన్. 1182 

వ, వాని నవలోకించి యబ్బిలంబు డాయం జని, 1188 

చ అలఘుపరా కృము బ్లనిరి యంత ద మోవృత మై యగాథ మై 

విలసితభూరిభూజపరి వేష్టిత మై కడు దుష్ప?వేశ మై 

సలలిత పుహ్పగంధి యయి సర్వమృ గద్విజకాండయు క మై 

యలనెడుదాని సరృనిలయంబును బోబుపిలంబు నయ్యెడన్ . 1184 

వ, ఇ బట్లకిదుర్లమం బై నటలంబుం గనుంగొని బలవంతు లగువానరపుంగవులుదాని 

యనావిష్కృత రామణయకంబున క వ్చైరువు నొందు చుండి రప్పుడు సుమేరుస 

మానశరీరుండునుగిరి కాంతారవనకోవిదుండునగువానువుంతుం డుష్ప నంగపుంగ 
వుల చెల్లం గలయ నవలోకించి యి ట్లనియె, 1185 

చ, ఇలం గలసర్వ దేశము లహీన గిరీం ద్రగుహాద రీరురుల్ 
విలనీతకాననంబులు తలీపుళినంబులు పట్టణంబులు౯ 

గలయ6(6గ౮౦ జూచియుకొ జనకనందని చెందును గాన బేక బి 

ట్రలనీతి వెండతా6కునకు నార్తుల మైతిమి వముత్పిపాసలన్, 1186 

మ. నలు వొప్ప న్సలిలార్ష9వతములతో నాళీకపాంసుచ్చటా 
కలితాంగంబుల తో బలాక బక చ కృకాంచవాంసంబు ఫ్రీ 
బిలము న్వెల్వడి వచ్చుచున్న, వగముల్ న్నీగ్గంబు లై యొప్పెడిం 
గల దిప్పట్టున నిక్క మొక్క_హ్థదమో కాసారమోా కూపమో. 11817 

ఆ. ఈబీలంబు. జొచ్చి యిచ్చటం గడు పార, నీరు ద్రావి మనము నేర్పు మెటసి 
జనకపుత్రి వెదకి సాధింత మనవుడు, నట్ల కాక యనుచు నద్రిచరులు, 1188 

వ. పావనిం బురస్కరించుకొని శ్రీఘ్లంబున నబ్బిలంబు ప్రవేశించి యచ్చట నున్న 
యవృష్టపూ ర్వసింవాశా సూల వరావాభ ల్లూ కాదిక్రూరమృ గంబులనదలించుచు. 
బశ్నీ సంఘంబుల నెగయంజోపుచు నంధకారబం 
తేజంబునకు గమ్యంబు గాక విక్కనుంబున కుప 
తాసంకులం బే రో 

ధురం బె దృష్టి కింజారవయీాక 
క్రమింప రాక నానాపాదపల 

మవార్ష ణం బె యచం ద్ర సూర్యకిరణం-బె సుదుర్లమం బై 
యున్నయచ్బిలమార్షంబున నొండొరులం గాంగిలించువొాన్ని యతిసావాసంబున 
నొక్క యోజనం బరిగి యంత కంతకుం దిమిరం బగలం బగుటయు వినష్ష 

బ్ 
గే 

మార్లు ఖో. 1189 
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"తే,అలనీ సలిలార్లు ఆ బతుకాస విడిచి 
య్ a ఓఒ/ 

వదనములు వాడ దె న్టంబు గదుర సంభ్ర 

మమున నొక్కింతవడి బిల మధ్యమందుం 
బరితవీంచుచు నాంకట బడలి యుండి. 1140 

వ వెండియు నొక్కి.ంతే ఛై రంబున నబ్బలిముఖపుంగవు లోొండొరులం బట్టుకొని 

యబ్బిలంబులోన మజి కొంతదూరం బతిప్రయత్నంబున నరిగి యవ్వల. 1141 

క, అరుదార మృగాంకదివా,కరనక్ష త్ర గృహ ప్ర కాండద్యుతు ల 

త్తటిం గుప్ప గూర్చినట్లుగ ఆ గర ము ప్పెడు ఏ నొక్క వెలుంగుంగాంచిరిమ్రో లన్. 

వ. కని డాయం జని యందు వె వై శ్వానరసమప్రభసువర్ణమయకుసుమకిసలయ పఫల_స్త స 

బకల తావిలనిత శాఖాశిఖోల్లసితంబులునుగాం చనమయవిచి త్ర, పత్ర లవ్నీతకలరవ 
కలకంఠకీర శారికొ భ్రమర సంకులంబులు న గుసురుచిరవిభూ షణభు. మేత కే మాభి 

రామసాలతాలతమాలతట్టోలరసాలహింతాల నారికేళపున్నాగ నకుళ చంపక కర్ణి 

కారజంబీరజంబూనింబకదంబఖ వారక కుభాదిదివ్యతరునికరం బులునుహిరణ్య య్ 

కవులోత్పలకె కై_రవనుత్స్య కచ్చప హంసక్షాంచచ క్ర క,చాకసారసబకకారండనసంకు 

లంబు లగునీలవె వై డూర్యవర్ష సేకోవరంబులును వరుణాదిత్యసం కాళంబు లగు 

వై డూర్యమణి వేది కాతీలంబులును బ్ర వాళమణి సన్ని భంబు లగునానానిధ పుష్పు 

లతావితొనంబులును బురుపోపల గారుత్తతవై డూర్యుము కాజాలవిరచితగ వాత 

కుడ్యక వాటద్వారతో రణ స్తంభాలంకృతసువర్ష గృహముఖ్యంబులును మణికాం 

చనవిచి తృమహాోర్హ శయనాసనయానంబులును పావురాజతకాంస్యంబు లగు 

భాజనంషులును “దివ్యంబు లగుచందనాగరునిచయంబులును మనోజ్ఞ ౦బు లగు 
మూల పఫబంబులును రసవంతంబు లగువుధుమై రేయాదిపాన ద్రవ్యంబులును 

గాంచనమయంబులగుదివ్యాంబర స ,గిప్రభూవణచి త్ర కంబళాౌజినంబులునుసు గం 

ధబంధురంబు లగుదివ్యుగంధంబులును సమంతతాన్య స్త సద్ ప్తె వె శ్వానరోపమ 

సువర్త రృ రత్నేసంచయంబులునుం గలిగి యమరావతిపట్టణంబు నానే పించు చున్న 

యొక్క దివ్యపట్టణంబు పొడగనిసువర్ష 3 వై డూర్యచం ద్ ద్ర కాంతమణిస్థ గితంబు లగు 

తత్పురీ బాహ్యా భ్యంతర ప్ర చేశంబులు చీకించుచుర జని. 1148 

ంర్భురూ హనుమదాదులు స్వయంప్రభ యనుతేపస్వినిం గాంచుట. చ్చుథుం- 

ఉం వ్రేలుమృాగాజినంబు సవరించి యినాంశులసజ్ఞటాచ్చటల్ 

గాలం ఘోరనిప్ట న చలస్థితిం బూర్త ర సమాధియు క్ష గ్త్ యె 

చాల దపంబు సేయుచు నిజ ప్రభలం బుర మెల్ల ) వీచికో 

జ్వేలము సేయుచున్న యొకదివస్టతపన్విని గాంచి ' రప్పురిన్. 1144 
క, కని జానిమహిమ కెంతయు, మనమున నచ్చెరువు గదుర మతీమజి డాయం 

జని మర్కటపవీరులు చృయ్యనం బరివేస్ట్రించి యుండి రధిక వ్రీతిన్. 1145 
వ, అప్పుడు వానుముంతుం డ త్తపస్విని కభివందనంబు చేసి యి ట్లనియె. 1146 
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చ. నిరుషమపుణ్య వెవ్వు తెవు నీ విట నొంటి చరించె దోటలే 

సరయల్ నీనుహోవీల 7 ముస గ్గ మణేతేపనీయరాసు లీ 

సుమ చిరదివ్యరత్నిసరెక్ దత ందిరపం కు చేముహో 

పురుషుని వాత కచ్చెరువుం బుట్టంగం జేయుచు నున్న వెంతయున్. 

ఉ అఆంకట వవ్పిచే బడిలి యందట 'మాతిమిరాప్రకాశితా 

సోకబిలంబు సొచ్చి యొక చొప్పున వచ్చి సమగ కాంచనా 

నోకవాప ం కు న లద్భుతమనో జ్ఞ సువర్ణ ని విశాలపౌధష 

ద్యాకరముల్" గనుంగొని భయన్యధి తాత్ముల మై మెలి మెంతేయున్. 

పనుహాపురుషుని దీదివర్టి పట్టణం నీమూల ఫలజాతే మాదనిశొల 

హపామక ఐ వాటసవాత్మక్రు నష్ట స్త సంభమవానీయసుంపరమందిరములు 
(Aa 

నీవృవషుండంబు లేమహత్తునితపోముహి మచేం గొంచన మయము లయ 

నీసరోవరపం క్త అఆవ్వాని! ఫచేమున: గొంచనమయదిన్యకములకుముద 

తే. మత్స్యుక ' చృఫకర్కటమక రచక్ర; నారసక్షైం చవిమలవహాంసములం బడెసి 
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నీసురభిపుష్పసంచయ మెట్లు గలిగె మజీయు నీభర్మరాసు లేకరణి నొప్పె, 

-ంధ్రురు స్వయం ప్రృభ హనుమదాదుఎకు బుత్న బిలోత్స శ్రి చ్రుకారం బెణింగించుట చ్రుఢుంా 

క, ఈవిమలదివ్భ గంధం, బేవిధమునం గలిగెం జఊాసనీ మణి మేలా 

గీవిధము తేటపడం జెపు,మా వినియెద మనిన నతని కది యి ట్లనియెన్. 1159 

మ్ చకుపండు రీల్పనై పుణవి శారదు( డద్భుత తేజు డార్యస 

మృతుండు మయుం డనాం బరంగు భవ్వుండు దానవవిశ్వకర్య ణా 

వితతబిలంబునందు. గడు వేడ్క సమ_స్తపదార్థముల్ గరం 

బతులితరత్నకాంచనమయంబులుగా నొనరించె సెంతయున్. 115! 

వ, మజియు నమ్మయుండు తొల్లి దివ్యవర్ష సహస్ర స్రంబులు విరించి గుజించి తపంబు 

గావించియ్షేవునిప్ర ప ప్రసాదంబువలనవిబిత్ర నిర్హాణ ప్ర ప రిపాదకశీల్పణా (ప్రజ్ఞా నంబు 
వడసి మాయావి యె విచిత్రళ క్తిచేత సీదేవ్య వాత మాపమయభ వన రాజంబు 

నీమహూనీయకాంఛననసేంబు శీమనోజ్ట సువర్ణ కమలాకరంబులు నిర్మించి యాశన 
సంఖై నథనం బంతేయు బడసి యిక్మ హావనంబున హేమ యనునేప్పరనం/ాడి 
కొంత కాలంబు లీలావినోదంబులంవగలి కా మోపభోగంబు లనుభవించుచుండ 
దానికి సహింపక పురందకుండు నుయుని వజ్కధారావినిపాతితుం జేసె నంత 
బరమేష్టి. + కాంచ నవనంబుసదివ్య భవనం బును శాక్షషతంబు లగు కామభోగం 
బులును హేమ కొసం7 నే నా హేమకు వయస్య నగుటం జేసి తత్పసాదంబు 

వడసి యీపురంబు. గాచికొని , యున్నదాన చేను మేరుసా వర్ణీ కూంతుర స్వయం 
ప్రభ. యనుదాన నని పలీకి పేండియు నతాపసీ యి ట్రనియే. 

శ, మో రెవ రిటకు నేగకిం జేర వచ్చితిరి యప్ర సిద్ధ మగువిలం 

1152 
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'బేరీతి. బొ'చ్చితిరి మో, ధీరత్వము పొగడం జెల్లబే నా కిచటన్. 1158 

క, వలసినఫలమూాలాదులు, నలువుగం జి త్రములు దనియ నమలుండు మధురా 

మలజలముం న్రోలుండు స్కేదలు హాయంగ ననుడుంబ్రీతిం దరు చరవీరుల్, 1154 

క, మెప్పుగ మూలపలంబులు, తప్పక భవ్నీంచి భునసుధాసమసలిలం 

బప్పు డటు (గ్రోలి యాంకలి, దప్పియుం దీర్చికాని వెన గత శ్రము లగుచున్. 

వు అలరుచున్నవారలం గనుంగొని యత్తపన్విని వెండియు. [156 

క, అనుకంప గదుర నిట్టను, ఘనముగ నీబిలము నెట్లు గంటిరి మారే 

యనువునం జొచ్చితి అక్కడి, వనచకు లేమిటికి నిటకు వచ్చనవారల్. 1157 

-ంధ్రులుహానుమంతు (డు స్వయం, ప,భకు6 దాము బుక్షబిలము€ బ్ర, వేశించినవిధంబు చెల్చుట, శుర్గుం- 

క మా 'తెజుం గంతయు నేర్పడ, నాతో వివరింపుం డనిన నగచరవరు. డా 

వాతాత్మజుండు దానికీ జేతోముద మలర నిట్లు చెప్పం దొడంగెన్. 1158 

స్కీ వనుధేళు డిమోకువంశజుండు సుపర్వరాజతుల్యుండు దశ రథ తనూజుం 

డనఘాత్ష్మ్మ కుండు గాము డనుజుండు భార్యయుగొలునంగాం తార సిమలకు వచ్చి, 

చెతి బరేచనటమున నివసీంచి యుండ నన్నరసతినతిని జానకిని బం_క్తి 

వదనుండు బలిమిచే వంచించి కొనిపోయె రామునిసఖుండు మర్మ_టవ్భుండు 

శే, ఘును(డు సుగ్రీవుల డమ్మహీతేనయ వెదకి, ర మ్మనుచు దథీ,ణాశకుమమ్ముంబనుప 

నంగదాదుల లోనాడీ రయంబు మణి ము, నూనినీవణి వెదకంగ. బూనివచ్చి. 

చ, సొలయక యెల్ల దేశముల జూచుచు వచ్చి యగస్తుషదిక్కు నం 

గలతటినీసరఏపుళినకాన నపర్వతకందరంబులం 

గలయంగం జూచి యందు నృపకన్యను గానంగ లేక ముక్స్చిపా 

సలల గడు డస్సి యందజుము వ్లైారుహామూలముం వేరి దీనతన్. 1160 

ఉ. నాలుక లెండ దండి వవనంబుల వెళ్టందనంభు దోయంగాం 

జాలం డపించుచు సృతియు జాజి నపారవిపత్పయోనిధిం 

"జీలుచు దిక్కు లారయుచు నీ నెచటం గలదో యటంచు నే 

లీలం జరింత మెట్టు నృపులేమను గాంచెద మంచు నున్నెశన్, 1161 

న, లతాపాదపసంఛన్నం[ై సాంధ ద్రతిమిరసంవృతం బె యొక్క ముహాబిలంబు మో 

లంజూ సై బదంపడి సలిలకి క న్నఫకంబులతో (గమలరజన్సి | కరకాంగంబులతో 

హంసచ క్రక్రాంచసారసకారండ వాదిజలపకే శ్రి వ్రకరంబు లాబిలంబు వెలగడి 

మింటి సనం దత్స?కారంబు గని యల్బీలంబులోన నొక్క_జలాశయం 

బుండు నని యూహించి సలిలాషాలమై యున్న వార మగుటను నీష్రుంబున నేమం 

నజిముచ్చ టికిం జన్ యతిసాహసంబున నబ్బిలంబుబొచ్చి యె ండొరులం కాగి 

లించుకొని యతిప్రయత్నంబున వచ్చి యిచ్చోట నిన్ను సందర్శించి భవత్స 

సాదంబున( ట్రా_ప్తిం చినయోారు చిర ఫలమూ లంబు లుపయోగించి యమృత 
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కల్పంబు లగువిమలజలంబులు గ్రోలి యాంకలి నీరువట్టునుం బాపికొని యపగత 

వాన్టియానుఖేదుల మైలీ మని పలికిన న త్తపస్విని మవోత్తు లగుమిమ్థు. బూజిం 

చుటవలన నేను గృతార్ధ నైతి మయట్లిపుణ్యా తుల సందర్శనంబు దొరకొ 

నుట బవాుజన్యకృతేసుకృతీపరిపాకంబు గదా యని బహూకరించె నంత 

హనుముంతుండు వెండియు నతాపసి కీ ట్లనియె. 1162 

క. జనకసుతను మాసములో.) గనుంగొని చనుదెం డటంచు.6 గవీపతి యనుపం 

జనుబెంచి కాల మంతీయు., జనంజెడి యున్నార మెందు. జన శే కిచటన్ . 1168 

చ. జనకజం గాన మెతి మిట జయ్యనం గాలము పోయ భానువు 

 త్తనయుండు తివ్రశాసనుండు తప్పక నీకుణ మేమి సేయునో 

మని మదిలోన? గూరినభయంబునం జేడద్పడి యున్నమమ్ము నీ 

ఘనగుహా వెల్యరించి యనుకంప దలిర్పుంగ6 బోవంగాం దగున్. 1164 

క, నరపతి పుణ్య చరిత్రుం, డరయంగ6 దత్పతిని వెదక నరుగంగ వలయం 

గరుణ డళుకొ త్త మము నీ, నిరుపమగుహా వెలబ్వరింప నీకుం జెల్లున్. _ 1165 

వ, అనిన నత్తాపసి యి ట్రనియ,. 
1166 

. ఈవివర౦బు. జొచ్చి ధర నెవ్వడు గృమ్మణః ద్రాణయు కుం డై 

పోవలం జాలం డే నిపుడు భూరిసమ గతేపోబలంబున౯; 

చే వెడలింతుం గన్ను లటువేగమె మూయుండు మూయ కున్న నీ 

శ్రేన( దొడంగి యె వెలునరింపంగం జాలను మిమ్ము నిమ్మెయిన్ . 1167 

lr 

ఫల స్వయంప్రభ శపోబలంబున బుతు విలంబునుండి వానరుల వెబ్వరించుట, శుణుం- 

వ. అనిన విని యబ్బలీముఖపుంగవు లట్టు గాక యని శీఘ్రంబున బిలంబు నిర్ల 

మించునాసం చేసి, 1168 

మ, సుకుమారాంగుళిహ _స్థరుశ్లముఖు లై చూపట్టినం జూచి త 

స్ప యతాపసిసంతతార్షితత పగ ప్రా స్త్వ, భావంబుచే 
నొకశాష్థం దగ నబ్బిబంబును రయం బొప్పార దాంటించె సూ 

రికుమా రాగత భావిశిత ఇభ య భ్రాం తాత్ముుం గీశులన్. 1169 

వ, ఇ తెణింగున నబ్బిలంబు 'వెల్వరించి యత్తాపనీ వానరుల నందఆి నాశ్వోసించి 

యి ట్లని యె. 1170 

మ.9ది నానాద్రునుగుల్మవల్లికల చి చేపారు వింధాచలం 

బద యుత్తుంగతేరంగ ఘట్టన సముద్భ ద్భూరినిరోష ణా 

స్పదమై యొ ప్పెడుం గంధి మోకు నలువొప్ప న్స స్టి యాం గాక వే 
డృ దలిర్పంగ బిలంబులోని కింక శీన్రుం బొస్ప నేం బోయెదన్. 1171 

క, అని పలికి యాస్వయంప్రభ, వినయంబున విపినచగుబ నీడొ_ని శీఘ్రం 
బున జి లవిబములోనికిం జనియెం దపోవుహినుం వేసి సంతస సలరక్. 11792 
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ఉ. అంత బలీముఖప్రవరు లగ్లిరికూటము డిగ్గి శ్రేవం బ్ర 

త్యంతనగంబుమో (ద రయవమారంగ. జేరి మహోర్తి, మాలికా 

క్రాంతనభోంత మై మైనజలరాళిని బల్హవరాగ తామ్ర వా చ్రువా 

సొంతికవల్లి -కాతరువీ శాల ననంబుల' గాంచి యందబున్., 1178 

కే, ఘనవసంతము చనుబెంచె నని యొజింగి 
మనమున భయంబు శోకంబు మల్లడిగొన 

నపుడు నష ష్టసం దేశ కాలార్ధు లగుచుం 

గడు రయంబునం గీశులు * పుడమి బడిరి, 1174 

వ ఇక్రెఆంగున ను గ్రీవభయకశంకితులై మై మజుచి నేల వ్రాలి యున్నవనచరులం 

జూచి సింవానృవభ స్కంధుండును ఏ వీనాయతమహోభుజుండును మహాస్రాజ్ఞుండు 

ను యువరాజు నగునంగదుండు మందనుధురాలాపంబులం చేర్చి వారి కిట్లనియ్యె 

ఉ. అక్కవీనాథునాజ్ఞ మనమందజిముం బని. బూని వచ్చి యీ 

దిక్కున 6 బోలం జూచి నృవు బేవిని గానక యీబిలంబులో. 

జిక్కి తి మిచ్చట న్యనకు6 జెచ్చెర మాస నుతి కృమించే నిం 

దొక్కర నుల్తెజం గౌజుంగ ముస్లకరాత్ జుం డ్నుగ్తుం డారయన్, 11176 

ఎయుథు అంగదుడు హనుమదాదులకు మాఘమాస్మప, వేశం బెటీ(గించుట. శురుం 

వ. మజియు6 బుష్పాతిభా రా గంబు లై నమా కాదివాసంతీక ద్రునుంబుల విలోకిం 

పుం డయ్యవి వసంతకాలంబున పఫలించునట్టివృతుంబులు వివి రాదియ0దుం బు 

మ్చ్పీంచి యుండునట్లు పువ్పవంతేంబు లగుటం జేసి వసంతకాలంబు ప్ర'త్యా 

సన్నం బయ్యె నిప్పుడు శిశిరకాలంబు ప్రవర్తించుచున్నది సు గ్రీవ్రండు మార్ష్ 
ర మాసంబునందు సేనలం గూర్చి పొమమ-నం బవధి యొసంగి సీతా న్వేషణా 

ర్థంబు వానకుల నెల్ల దిక్కులకుం బనిచె నిప్పుడు పౌషం బతిక్రమించె మాఘ 

మాసంబు వర్తించుచున్నది గాన్రన వసంత కాలంబు ప్రత్యాసన్నం బగుటకు 

సందియంబు లేదు విలపరివ రుల మైనమనకు స్కో వపరికల్పితమాసం బతి క్ర 

మించే నవ్విధం 'బెజుంగ మైలిమి శిశిర కాల చివ్నా భూత పుష్పుసందర్శన౦బున 

వసంతకాలసమాగమం బెజింగిన వారము మన మొశ్వయుజనూసంబున హను 

మ క్పే95తుండై. సుగీ గ్రీనునిచేతం ద్రి దిపంచరాత త్రసంఖ్య చేత నియమిరపంబడి సవా 

సూతుల మైతిమి పషంపడి మార్లకీర్ష ంబునందు లత్ముణచోదితుం డై నసు గీ గనే 

నిచేత దశరా త త్ సంఖ్య చేత సమాహుతుం మె యతనివ లనం జబౌషమాసం బవధి 

వడనీ ఎ సేళా చరమ ణార్థం బకుగు బెం చితిమి గాన్రన నాశషీయుజమాసంబు మొద 

లుకొని కాలసంఖ్య చేత వ్యవస్థితుల వెనమనకుం గాలపిస్క్యరణ౦బు సంయుక్తం 

బయ్యు నింక నెయ్యెది కర్తవ్యం బని పలికి యంగదుండు వెండియు ని ట్లనియె, 



144. గోవీనాథ రామాయణము 

G, 

రురు అంగదుండు సు గ్రీవభణంబున దుగఖంచుట చురుం- 

మీరు దినేశపుత్తునకు మిక్కిలి మాన్యులు ఖ్యాతపౌరువుల్ 
ధీరులు సాత్వికుల్ నయగరిష్టులు శూరులు నన్ను. గాతుకం 
చారం బురస్కరించుకొని యందజు( గార్భభరంబుం బూని త 

వా 

ర 

'ల్పే0తు లై గడంగి చనుదెంచితి రప్రతిమానళూరతన్, 1178 
ఇనతనయు6డు మితి చేసిన, దినము లిపు డతిక్కమించెం దిరుగంగ మున మా 
జనకజం గానక యచటికిం జనినకా రవీజుండు మనల శానింపం డొకో, 1[79 
ఇనతనయుని సం బేళం, బొనరింపక్ ధాత్రి సౌఖ్య మొందగ రా జె 
వ్వని నైనం గాన మన కొవనచరపతివలన మృతి యవశ్యము గలుగున్, 1180 

. మటీయు సు గృీవ్రుండు తీళ్లున్వభావుండును స్వామిభావవ్యవస్థితుండును గావున 
నపరాధుల మైనమనలం జూచి యనుకంపం దలంపక్ చంపం జూచు నదియునుం 
గాక నతేండు మత్పితృ కారణంబూనః బూర్వువె రంబు దలంచి నను, బరిభోవి 
చుటఏకు నమయం ఎస్ఫేషించు చుండు య డగురాముని శాసనంబు aa 
కరించిన దనకు మాన్యంబు వాటిెల్లుననుభయంబునయావ రాజ్య పదంబునందు 
నన్న భివి.కునిం జేసెం గాని తనంతం౦ చాను గృపావిశేవంబునం బూన్సి నవా(డు 
గాం డిప్పుడు కృతాపరాధుండ నైననన్ను నిస్పంశయంబుగా నధించు నతనిచే 
తం జచ్చుటకం కొం బు శ్రీ దారధనభాన్య గృవా శే శ్రాదులు పరిత్యజంచ పుణ్యం 
(బై నయీసాగరానూపంబునందు( ట్రాయోపశేశ నంబుం జేసీ ప్రాణంబులు విడు 
చుట మహోదయం బని తోంచుచున్నదిగావున నట్లుగావించెడ నని పరి'జీననం 
బుగాం బలికిన నంగదునిమాటలకు నిశ్వేదించి యక్కవిపుంగవులు కవణంబు 
గా ని ట్లనిరి. 

1181 
. భానుజుం డట్టివాం డగున్ఫ పాలుండు వాలం ట్ర్రయానుర కుం జా 

జూన!కిం గాన కిప్పుడు వెస నృన మేగిసం గాంచి ,కు దుం జె ల ధీ . పధ డో మానుగ విశ్వసింప కభిమానముతోంః బకికిం బ్రాయంబుగాం 
బూని వధించు నిక్క ముగ బోనంగం జాలము వానిపాలికిన్. L182 
రురు తౌరుం డంగదునకు ను, గృీనభయంబు తొంం౧సట కుపాయము సెస్వుట. ధఠ్రుం. 
జనకజం గానక యచటికిం జని వానరవిభుని చేత జచ్చుటకం"టు౯ా 
ఘనముగ నిందణి ముపవే,శనముం గావించి యిచట జచ్చుట యొప్పున్. శే,మృత్యుముఖమున వైనం బోయెవము గాని, తీరణిపున్తునిసన్నిధి కరు జూల 
మనవుడు భయాకులాత్తుం డయల్ల తారులడెెనారలు ఏనుచుండ నిట్టుణనియె. 

చ. వనచగులార యింత నగవం బని లేదు బిఎంబు, జొచ్చి యం 
దనునుగ డాంగి యుంద నది యన్యులకుం జెరరాదు దుగనొం 
బనుపవదివ్యభూపవాల తామలపుపష. గ్రా రభోజ్య వేయకాం ° 
చనమణిమందిర ప్రచయసంభ్భతమై తీనరారు గెంశేయున్, LIAS 

శ నా 
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క్ల అందున్న నునల నలనం, క్రందచనుం డైన బనికింపఃగాం జాలం సనం 

బొందుగ నరవానరసం, క్రందను లటు చెట్ చవూడ(గాం జూలుదు చే, | 180 

వ. అనినం దారాంగదులవచనంబులు విని స్టవంగపుంగవు ల తజుంగు కర్ణంబుగాం 

గొని యుండి రప్పుడు నీతిముంతుండ గుహనుమంతుండు తనమినంబున నంగదుని 

యందు రాజ్యపాలనసామర్థ స్రంబు గల దని తలంచి గృహణధారణస్మరణ 

ప్రతిపాదనోహాపో హోర్థ విజ్ఞానత శ్ర జ్ఞా నాఖ్యాష్టగుణసంయి క కొండును బాహూ 

లమనోబలో పాయబలబంధుబలసే మస్వితుండును నామాదిచతు సపయకుశేలుం 

డును దేశ కాలజ్ఞత్వేదృఢత్వసర్వ శై వ్లేశసహి ప్లు త్వస సర్వవిజ్ఞానసం పన్నత్వదతతో స్వ 

ధ్ర ర సంవృతేమంత్ర త్ర 'త్వావిసంవాదికష్పళూరత్వోశ కి ర్త ద్దత్వ ృరిజై త్వ శం కాగ గేవత్సల 

తాను గిక్వాచపల క్వనామకచతంర్లశగుణయు క్ర కుండను చేజోబలపరా,క శృమాధి 
కుండును దినదిన ప్రవద్ధ మానశోక్ల శశి ప్ర  తీశాళుండును బితృతుల్యపరా క్ర "ముండు 
ను బృహస్పతితుల్యు మునిషుండును సర్వళా,స్రవిశారదుండును బృవాస్పతివా 

క్యానునారి యగుళ క్రుండుం బో లె. దారవా క్యానునానీయు నగు వాలిపుత్రుం 

గనుంగొని యితండు వానర రాజ్యంబు వారింపం జాలినవా. డితనికీ మనస్స 

మాధానంబు గావింతు6 గాక యని నిశ్చయించి. 1187 

తే, వీతిని గలయుపాయముల నాల్లింటిలోన 
నధిక మగుమూండవయుపాయ మాశ్ర్రయించి 

వాక్యసంపద వానరవనులలోన. 

గడంశీ యన్యోన్య భేవంబు గలుగ జేసి, 1188 

రురు హనుమంతు 6 డంగదునితో చాంగి యుండ నలదని చెప్పుట, శుథుం 

క ఆయింద్రనందనాత తేజు, ఇబాయక వీశీంచి పలికె బహువిధకోపో 

పాయసమని స్వత వాక్కే ల, వాయుకుమారుండు మతనివారకబుద్ధిన్ , 1159 
కే, అనఘ యుత్సాహవంకుండ వాబమందుం 

బగతుల నడంచునట్టిదోర్భలయుతుండవు 
భవ్వుండవు వాలిభంగి నీస్ణవగ రాజు 

భూరిభారంబు దాల్ప న్లోపుదువు నీవు. 1190 

శే. సంతతము వానకులు కడు జపలచిత్తు, లగుట పీధలు పుత్రదా రాదికమును 

విడిచినీపంపు(గై కోనియడవులందు, వెతబలంబడుచుందురను మాటవిడువుమిపుడు. 

క, పవసుండు తొరుండు పావక, తనయుం డేనును విరించిశనయు.డు ఫాన్వ 

త్రనయనివార మగుటచే, నినుం గై కొని యతీని విడువనేరము కొడశన్. 1192 

శే. ఎంత సానుంబుం జేసిన నెంత చాన, మిచ్చినను వేలువుచ్చిన నచ్చుపడంగ 

దండ మొసంగక మొరాండతసయు. బాసి, నూరినుత నీకు వళ్యులుగారు వీరు. 

శే. తొడరి పగ యెనదుర్చా లుతోడ బలయు,తునకిగాక బలాథ్యుతోదుర్చలునకు 

భణునె న్వశేనుకారి మైనట్టియబలు(, డిల బలీయునితో వి గ్రహింపం డెందు, 

99 
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క. తమ నెవ్వరై న దేశ కృనుమును గాలము నెజింగి ప్రబలునితో నె 
య్య మొన రురు గాక వివ్కేకమున న్లుర్బలునిపొందు( గాత్స్ంపుదుతే, 1195 

క, బిలమున డాంగిన నెవ్యో, రలయక భేదింపం జాలరని తలంచి తె యా 

విలదళ నము సౌమిత్రి, జలదంబకముల కయత్నసాధ్యము తలంపన్,. 1106 

ఉ. వాసవుం డల్లి తొల్లి యుకవ జ్రముచే వివరం బొనర్బెను 

ల్లాసము విరాజి(గా గలవు లక్ష్మణ బేవున శెన్నియేని ఫో 
రాళనితుల్యసాయక ము లాదిశిఖంబుల చేత నీగువాకా 

వాసిగ వ్రక్క్లించు. గ వివర్యపలాళపుటంబును౯ బలెన్. 1197 

శే, పుత్త దారాదికంబుల పొందు విడిచి యాంశటను నీరువట్టున నవియ లేక 

యెటిదొర మన కితం డని యెల్లకపులు, విషమకాలంబునందు నిన్విడుతు రనఘ, 
క, హీతశాము లై నచుట్టల, హితులను బెడంబాసి యొంటి నీ విగువా నే 

గలి నుండేద వటు లైనను, స్తుతికిం బాత్రమవు గాక చుల్మ_న గావే. 1199 
శే, కార్భ వై ఫల్య మొనరించి కపటవృ త్త, మూా(దియిచ్చటడా౭ంగినన్ముగ్తు డగుచు 

నిను వధింపంయడె సౌమిత్రి నిరుపమాన, నాయగము వేసి యొకనిమివంబులోను 

అడు అంగదుడు హనుమంతునితో సు గివునిదురుణంబులు చెవ్వుట = ర్రైూర్తుం- 

వ మజియు ను గీవ్రుండు ధర్శకాముండును నీకు చితృవ్వుండును సత్య ప్రతిజ్ఞండు 

ను దృఢ వృతుండును శుచియును బ్రీకికాముండును విశేవీంచి తారకుం గూర్చు 
వాడును గావున న బ్దేవికిం బుత్రుండ వే ననిన్ను హింసింపందలంపం డీవలవని 
భయంబు విడిచి మమ్ముం బురస్క_రించుకొని ను గృీవునిపాలికిం జనుచె మ్మళ్లైన 

నతండు క్రముంబుగా నిన్నుం గపీరాజ్యుంబున కభిమీక్తునిం జేయు నని పలికినం 
బృశ్రితంబును ధర్మ సంహీతంబును స్వామిసత్కారసంయు కంబు నగువాను 
మంతునివచనంబు విని యంగదుం డీ ట్టనయె, [201 

లే, అకట సుగ్సివునందు స్థెర్టంబు సౌచ 

మార్హవము దై_ర్భమును స_త్హ్వ మానృశంస్య 

మరసి చూచిన నించుకయెన లేదు 
తీద్దుణం బెంతయును విదితంబు గాచ్చె 126 

- ధర్మంబు దలంపక తల్లితో సరియైన యన్న భార్యను గామి మై వరించె 
నరయ జ్యేష్ట్రభ్రాత యనక వాలిని శంక విడిచి చంవించె భూవిభునిచేత 
రాశుసుం జంప రం ధ్ర, ౦బుంజొచ్చిన వెండి రాకుండ గువావాత రాయి వై చెం 

. దనకు మేల్చేసిన ధరణీళు కార్యంబు మజిచి యింట సుఖంబు నురగి యుండ 
కే, నతని శెయ్యెవి సుగుణంబు లరనీ చూడం 

దపలచిత్తుండు గ్రూరుండు శకుడు ను రు 

em 



కివ్కీ ౦0 ధాకాండ ము, 14 

కాము డగుబుదిహీనుండె కాక జీవి 

తాళ గలవాడు నోరునె యతని పొత్తు, 1208 

చ, తన కుపకారి యెననృపుతన్విని వే వెదకంగం బుత్తుం గా 
కోని సమయంబుం చేని యది యాత్త్యం దలంపక కామన కం దై. 

తనియక యున్నలత్లు ణు డుద గతం గోప మెలర్ప. విల? బో 

యిన నుణీ ఫచ్చాం గాని కృత మంచి తనంతన “తాను వచ్చెనే. 1204 

ఆం అవనీబుద్దినుంతుం డై నరాజు కుమూరు, రాజు సేయు. బూజ్యు రాజ్యమునకు 

నిట్టిచపలచిత్తు[ జేవగంపక్ తానె యేలుం గాక పుత్తు నేల దలచు. 1205 

లే, ఏను బుతుండ చె యున్న నిన సుకుండు 
“ఆ యా | 

పరగ గుణదోషములు గణింపక వనాట 

గాజ్యమందు( బృలతిఫ్రైంచు రవముణతోేక 

విమతపుత్రుని న న్నేల విశ్వసించు. 1206 

తే, దుర్చలుండను భిన్నమంత్రుండ శక్తి పీంనుండ 6 గృ తాపరాధుండ నై నయేను 

గీశ శేఖర యిపుడు కివీ, (రధ కేగి యనదచందాన నేరీతి మనంగ నేర్చు. 1207 
ఆ, ఇప్పు డేను బోవ నీననందనుండు రాజక, కారణమున నంటంగట్టి వై చు 

నతని చేతం జిక్కి." యచటం జచ్చుటకం కె, నిచట నుపవసించు టిదియె మేలు, 

ఉ. వను గడంకతోం బురికి నిప్పుడు వచ్చి దు రాత్మ్తుం డైనయా 

భానుసుతుం డొనర్చుపటు బాధల కోర్వంగం జూల నిచ్చటళ౯ 
మానక మాని నై నిరశన వ్రతముం దగం బూని యోగవి 

ద్యానిరతుండ నై తగువిధంబున మేను పరిత్య్టజించెదన్. 1209 

ంురూ వానరులు ప్రాయోపవిస్టు లగుటం ర్రురుం- 

ఉ. మో రిపు డూరి శేగీ'యలమి శత్రకుమారుని రాజవంశివి 

స్తారుల రామలత్మణుల. దక్కినబంధుజనంబుల న్ర్రు నుమా 

తారల మిత్ర వర్షములం దప్పుక కాంచి నమస్మ రించి యిం 

పారంగ నొడుచంద మిది యంతయుం 'ెల్లము గాంగం జెప్పుండీం 1210 
వ, విశేషించి మజ్జనని యగుతార యేకపుత్రం యు సానుక్ర్షోశయుం దపస్వినియు. 

గావున మృతుండ నెననన్ను విని వు శ్రీమరణశోకంబు సహీంపంజాలక' నిశ్చ 
యంబుగాం (బ్రాణంబులు పరిత్యజించు నట్లు గాకుండ నద్దేవిం దగినయనున 
యాలాపంబులం చేర్చు డని పలికి యంగదుండు వృద్దు లగుజాంబవదాదులకు 

నమస్కరించి _ప్రాణత్యాగంబునందుం గృతనిశ్చయుం డై రోదనంబు సేయుచు 
దర్శా_స్తర ఇణసంవృత మయైనమేదినియందు. (భా, యోపవిమ్హుం డయ్యు నంతం 

దక్కీనవానరు లందజు బాపష్పధారాపూరితముఖు లై దీర్భస్వరంబున రోద 
నంబు సేయుచు సుగ్రీవుని నిందించుచు -వాలిం బ్రశంసించుచు నంగదునిమత౦ 
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బెజీంగ్ యననీయట్ల ప్రాయోప వేశంబు సేయ సమకట్టి నిర్మలజలంబు లుప 

స్పృశించి దలీ ణా శరము లగుదర్భా_స్ట సరణంబులయరదుం * బ్యాజ్ముఖంబుగా 

నానీనుల యం" తః వాక్య్ళంబున రామునివననాసంబును దశేరథునిమురణం 

బును జనస్థానవధంబును జటాయువ్రుయొకి,.. సంచచ్వాంబున్లువై చేపీవారణం 

బును వాలీ *ధంబును రామునికోపంబును నా రెసా లెకుంనచలబోయుచు నా క్రంద 

నంబు6 జేసిన. 12 11 

క్క గెరిని భు లగుప్తవగుల మే, ధరణీధర చుపుడు ఘోషితవి శాలగుహోం 

తర నుయ్యె నదజ్భయద, స్ఫురదురు మేఘముల చేతంబో లె న్ని గులన్. 1212 

రుడు సంపాతి వానరుల భతీంప సచ్చుటు. చ్రరుం- 

స్ప అప్పుడ సంపాతి యను గృధ్ర నాయకుం డతివృద్దు. డమితస క్వాన్పితుండు 

ఘునవీక్యు(డు జటాయునునకు జ్యేష్ట భ్రాత భూరివి క్రముండు బుభుతీ, తుండు 

హరినర ఏల్ గావించునా శ్రందన ధ్వని విని యద్రి గుపూనుండి వెడలి వచ్చి 

(వయో పవిష్టు లె నడి యున్న కీశులం ౫ “నుంగోని సమన కవితు- డగుచు 

తే.నహహా లోకంబు నిధివశంబగుటం జేసి యతే౭డు భూతంబులకు విహితా శనంబు 

నిత్య మొన గూర్చు నాకట్లు చేడుకరుణం, దినుమటంచు చునీభత్యుంబుడెచ్చి పెప్టె. 

క, చిరకాలం బాహాఠం, విరవుకొనం దిరుగలేనియే నింకను జె 

చ్చెర ముందట నమరతోచ్చా, పరులై యీల్లువన చరుల భడీంతు వెసన్. 1814 

వ. అని పలికిన భత్యులుబ్దుం డగుసంపాతివచనంబు విని పరనూయ స్తుండై యంగ 

దుండు హనుమంతున కి ట్లనియె. 1215 

నే దతూయస్టవాస్టజంబున, సాతోొదైసవస్వతుండు శనునుం డిచటికి 

నృ ప్రకచరవిప త్తికిం బృ ,తేషేతుముగా వచ్చె. గంటె యనిలతనూజా, 1216 
* వ్రినజుని 'నాకర్ణిము గషునం,టను కార్యము వ్రీతితో నొనర్పనిదోషం 

బున మన కాకస్మికముగం, బనివడి యీగలతి విప త్తి ప్రాచించె వెసన్. (181/7 

ఎధ్భుణు అంగదుడు సంపాగిం జూచి జటాయుర్తఠణా దుల నుగడించి దు౭ఖంచుట, చురం- 

క, ధరణిజకొఆి కాఖగ శేఖరుండు జటాయువు గడంగి కావించిన దు 

వ్క.ర నుగుకర్మ్శంబును ని,వ్వెజిపడి మన మెస్సి దొల్లి వింటిమి గాజే, 1216 

క. ఇలం దిర్భిగ్యోనిగతం, బు లె నభూతంబు 'లెల్టం బొలుపుగం బాణం 
బులు విడిచి మైన నృవతికి, నలు వొస్పంగం దొల్లి వ శ్రీయ mi లేవో, 

క, మను జేంద్రునేకుం బ్రీయంబుగ, జననుతుండు జటాయు పీల్లి సద్దతి వడ 
నన మావగపతి 3 వై చడిమనుజపతికిం బ్రీయముగాంగ నుడియుద మిచటన్. 1220 

కారుణష్టనియంత్రితు లై అ, వారక రామునకు నెల్లవారలు శ్రీయ మిం 
వారంగ నొ నర్చు చుండ, ఛూరువాచరులార మనకు బోలె శ సియన్ ,. [1221 



క్రి 

ర్త 

క 

కీవ్కీ ౦ంధా కాండము, 449 

గిరిననదుర్ణరబులయం, దరసీ ఛరానుతను గానమైైతిమి మన మిం 
క రయంబునం బురి కరుగుట, నరవర్గునకు శోకభయ మొనప్పటకె కడా. 

జనకజను నెదకి కనుంగొని, జనవిభునకు ముదము గూర్పంజూబమయితి మె 

ఖైనం ట్రాణములు విడిచి మైనను మన మిచ్చటం బ్రియం బొనర్పుద మింకన్ , 

రామహీ తంబుగ -మార్కొని, రామునిసతికొజుకు జేర్చి రావణుచే సం 
గ్రా మమునం జచ్చి నిర్ణర, ఛామంబు జటాయు వొందె ధన్యుం డగు చుశ్ , 1224 

వరగుణ శాలిరామవనవాసము రాజవరేణ్యుం డైనప 

శ్చేరథునిపావు రాఘవసతీహరణంబును గృ ధ్రవంశరా 
ణ్యరణము వాలిపోక నిధనం బవిచట౯ మన కిట్లు జాయుటల్ 

పరువడ్షిం గ ఖై నిన్నియును బాపపు(గ కయికారణం౦ంబునన్ = 1225 

చెడు తెవులు ముదిమియును లే, కడలున హితపు త్రమందిరా రొవుముల 
నడిచి మన మకారణముగ., గడువడి నిటం జావ వలసె గై కకతమునన్ . 1226 

మజీయు జటాయుర ,రణంబున దశరథవినాశనంబున వె చేహ వారణంబున నున 

కు ల్రాణసంకయంటు సమాగతం బయ్యె జ టూయు వీల్ల కున్న రావణునివేత 

జానకీ యపవాత గాక యుండు దశరభుండు గెకయ కున్న సీతా రామలత్ష్మణుల 

నెప్టోధంబున నై నంగ్రమ్మజుం బురంబునకుం దోడ్కొనియరుగు వై దేహి రాక్ష 
సునిచేత నపవారింపంబడ కున్న రామునకు సు గీ కీశునితోడి సఖ్య సంబంధంబు 

గలుగమిం వేసి మనకు నురణంబు గలుగకుండు. లై శీ యూవరడాన కారణంబున 

రామవనవాసంబు మొదలుగం (ఇ ఛా యోప వేశనపర్బంతం 'బెయ్యెది గల దది 

సర్వంబు( చౌ ప్రీ వీంచె నని బహూుప్ర కౌరంబుల నిర్వేదించుచున్నయంగదాదుల 

వచనంబులు విని మరత్తోచ్బాపరు శి పడియున్న వానరుల నందజి నవలోకించి 
తనయనుజుం డగుజటాయువువృ త్రాంతంబు శ్ర శవణ తాడితం బగుటకు తోకమో 

హాంబులు నునంబునం బెనంగొన సంపాతి "మంగదున కే ట్లనియె, 1297 

ండుద్దుసంపాతి జటాయువుమరణంబు విని దుగఖితుండై యంగనుని6 దద్భ ర్త తం బడుగుట .శురుం- 

చ, ఘనగుణశాలి ప్రా పాణములబకం కొ. బ్రీయుండు మహోబలుండు నా 

యనుజు(డు ఫీమకాయుండు ముదాసురహంత జటాయు వాఖేం 

ద్రునిమరణంబు నామనము దుఠఖవశంబుగం జేయు చిట్లు వా 

వ్ నియెదు పెక్కు_మాన్లు నయకోవిద యొవ్వండ వ్న్చ చెన్వమా. 1228 

మ చల మొప్ప న్వడిం జేర్చి దామణజనస్థానంబునకా గృధ్ర 

ర్, 

త్యుల కెబ్బంగి రణంబు పాటి జటాయుం బట్టి ద Ts డే 

ట్లలుకం ద్రం చెన్ను 'బవ్రకాలమున కత్యానందసంపాదిమొ 

చెలు వుప్పొాంగ రహీ “స్వినంబడియె నాచే భ్రాతృనామం బిటన్, 12:9 

'ఇనుపొందం బెద్దకాలంబునకు న న్యవొనీయవి క్ర కృముం డగునాత 



శక్ర గోవీనాథ రామాయణము 

మ్లునికీ రృనంబుచే చే, డనఘాత్త్య్యక యేను సమ్మదాత్ముడ నై తిన్. 1286 

క, వానరకులవరష్ట జన, స్థాననివాసీ యగునాదుతేముం డనిలో 

దానన్రనిచేత నివాతుం, డై న తెజంగెల్లం జెప్పు మది విన వబతున్. 1281 

క, వనచరవర మెవ్యానికిం, ఇెను పొంచంగ రానువిభుండు వ్రీయపుత్రుం డై 

జనియించె నట్లిదశరథ, జనవిభుండు జటాయువునకు సఖుం డె ట్లయ్యెన్ . 1282 
A) 

ర్త వృష్చరవీర నాకును, బతంబులు లేవు గానం బదముల నడ లే 

కత్షముండ నైతి నీదుస్తృవుతంబునకు6 గొని పొమ్ము మానుగ నన్నున్, [288 

న. అని శోకగద్దదకంఠుండై. పలికిన సంపాతివచనంబు విని భతుణకర్మ ప్రతిపాదకవా 

క్యంబున భీతులై యంగ దాదిక పీవీరు లీపకీంద్రుండు రౌ ద్రదర్శనుం డై యున్న 
వాడు మనల నందణి వరుసంబట్టుకొని మ్రైంగునో యని శంకించి సర్వ, కారం 

బుల బ్రాయాప వేశనంబుం జేసి మరణ కాములమై పడి యున్నమనల మ్రింగిన 

మ్రింగ నిమ్ము పరమనిద్ధి నొంది కృతక తాల నుయ్యెద మని నిశ్చయించి పర్పత 

శృంగంబుమిోంద నుండి సంపాతిం దిగిచి కొని తెచ్చి త్రమముంగల నిడికొనిరప్ప్య 

డంగదుండు సంపాతి నవలోకీంచి యి ట్లనియె, 12834 

ఎతు అంగధుండు సంపా తికి జటాయుక్ష్మరణ ప్రకారం బెటింగించుట. ఎపుయుం 

ఉ. ఆవిధికీం దనూజు(డు మహోత్తుండు బుతురజుండు లోకసం 

భావితుం డొప్పు నాతనికి మానుగ( బుట్టరి ధాత్రి వాలిసు 

గ్రీను బనంగ నం దలహరివజనాయకు. డై నవాలికి 

న్టీనర యేను నందనుండ ధీరుండ నంగదనామభేయుండన్ . 1285 

మ, ఇనవంశో త్రము డాజి కగృతీనయుం డిమ్వోకునాథుండు రా 
మన రేంద్రుండు మహారథుండు త్రిజగ న్గాన్యుండు తమ్సుండు గే 
హినియుం గొల్వంగం దండ్రిపంపున నయం బేపారంగా ధర్మమా 

ర్లనిరూఢస్థితి దండ కాటవికి వేగం బొప్ప నచ్చి న్రహిన్. 1286 

ఉ. ఆనరనాథపత్ని సుగుణాకరచి త్తను జానకి సన 
స్థా నమునండు రామరహితీంబుగ నుంజెడు వేళ నంచన 

స్తానవభ_ర్త రావణు డుద గ్రృగతిం గొని పోవం జూచి త 
తా్మననవాసి రాదశరభ ప్రియ కారి జటాయు వయ్యుడన్ . 1287 

కా,పీంళం డాంశి ద శాస్యుతోం దొడరి యుద్వ్భృ త్తి నృలోదగ్ర,ం a 
లోకం బంతయు మెచ్చ గొంతవడి బల్వ్రోధంబుతోం బోర య 

| ణ్ పి బ ట్టలనీ చచ్చి న్వానిచేతం దుదిన్ , 1288 
శే. అంత రఘుపుంగవుండు తీనకాంత్ మొన, నీత వెడకుఛు నచ్చోటు. జేర వచ్చి 

యసురఖస్ణ ధారాహతుండై ధరిత్రి గూలి యున్నజటాయును( బోల(జూచి, 



కమ. రథో కోండ ము, 151 

వ.-మిక్కి.లి శోకించి తనతండ్రి యగుదళశరథునకుం బోలె నతనికి నంస్కారంబు గా 
వించి శాశ్వత మైన సద్దతికిం బుచ్చి యచ్చోటు వాని. 1289 

ఉ. ఆవల బుశ్యమూకమున కర్థి రయంబున నేగి యందును 
గ్రీచునితోడ నెయ్య మొనరించి రఘు ప్రనరుండు లోకసం 
ఛాపత్రన త్ర్వ్వీయు కు డగుమజ్ఞనకు నృలళాలి వాలి నెం 
కే వడిం ద్రుంచి భానుసుతునిం బతిం జేసె వనాటకోటికిన్, 1240 

చు అంగదుడు జటాయువునకుం దాతు ప్రా యోవవిష్టులగుటకు. గారణము చెప్పుట. రథం 

వ. ఇట్లు రామునిచేత నభివీ కుం డై సు గీవుండు. 1241 
ఉ రామునిగేహిని న్వైదకి ర మని యాతండు ముమ్తుం బంపంగా 

నేము గడంగి యామ్యదిశ కించజుముం జనుబెంచి యందు నా 
నామవహానీయ కె లవివినంబుల నారసి యందు జానకి 

న్యామనియందు భానురుచి నట్ట కనుంగొనలేక దీనతన్. 1242 
మరయ మారం దగ వింధ్య శె లకటక ప్రాంతంబులం జూచుచుక్ . 
మయమాయామవుయ మెనయొక్క._పల మజ్ఞునంబునం జొచ్చి వెం 
డియు నాంజూలక్ రామభూమివిభుపత్నిం గాన క-ొస్చాటం ద 
న్మయతం ద్రిమ్మరు చుండ మాస మురిగా౯ా మాకు న్వివాంగో త్రమా. 1248 

వ. అంత నొక్క వెరవున నబ్బిలంబు నిక్షమించి. 1244 
ను, వీిమలాత్తుం డగురామభూవిభుని బేవిం గాన కి శ్ల్హుగ ను 

గ్రమానస్కు డగు భానుజుండు మనలకా ఖండించునో యంచు జి 
త్త్రమునం గూరినభీతి నింనణు వాసు త్యాగచ్చం మా, ఊమోప వే Ww 
శము గావించుచు నున్నవార మిచట నృంజూత ఖేదంబునన్. [2 

వ అని తమువృత్రాంతంబు సవి స్తరంబుగా6 జెప్పిన విని బాహ్పవాస్టీకులలో చనుం 
జై సంపాతి యవాస్టనరులం జూచి యి ట్లని యె. 1246 

మ.9న చండాంళులం బత్షముల్ గమలి యే నెచ్చోటికిం బోవ లే 
కునికిక౯ా వార్థ క 'మొందుటక౯ ఘనబలం బొప్పార(గా లేమి నా 
యనుజుం జంవీననీచడానవుని మాయం జేయ లేనై తీ గా 
కనఘా పఠుము లున్న. బాపనే తదీయప్రాణముల్ మేనికిన్. aT 

వ. మున్ను వృత్రవధకాలంబునందు నేనును నాతమ్ముం డగుజటాయువును జయా 
ర్థుమై మొక్క నాండు స ప్తమారుతేజనంబున మింటి కెగసి యాకాశంబునావ 

రించి సప్తాశ్వమండలంబుడాంక నరిగి య౦ంబరవుధ్యగతుండై నచండకరునికిరణం 

బుల వేండిమికింగాక జటాయువు సొలసిన నేను సూర్యకిరణార్ది తుం డై నయతనిం 

బతుంబులం గప్పిన నాపతంబులు దగ్గంబు లగుటయు సంచారంబు దక్కి 

విహ్విలుండ నె వింధ్యాద్రిపయిం బడితి నొంటటంనోల నజ్ఞటాయున్రు వసించిన 
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చో “పెజుంగకున్న వాడ నని పలికిన నాసంపాలివచనంబులు చిని యంగదుండు 

వెండియు ని ట్లనియె. 1248 

చ, అనుజునిం జంపీ చన్నదివిజారి వధించెద నంచు బల్కితీ 
వనఘ వయోధికుండవు సమ_స్పము గానంగ చేస్తు దెత్యుం డిం 

'పెనయంగ మేదినీతనయ నెచ్చట డాంచిన వాండు తన్నిశే 
శన మది యేడ నిచ్చటికి దవ్వూ సమిపమొ నాకు జెప్పుమా, 1249 

క, నా విని సంపాతి ముగం, వావిర్నావంబు నొంద నందటజ వార్ష 

ప్రావృతచిత్తులం జేయుచు, నావాలితనూజుతోడ నవు డి బ్లనియెన్. 1250 
చ, ఖరకరుర శి. బశ్న్షములు గాలీ బలం బటేీ యున్మీ_ జేని భా 

స్కరకులు( డై నరామునకుం గర్శముచే నుసకార మేమి యుకా 
బరువడి చేయం జాలం గపినాథతనూభావ మాటమాత్ర నే 
నరుదుగ నాజితారికి సహాయుండ నయ్యుద నాలకీంపుమో 12061 

న, మజియు దశరథసఖుండ నై ననాచేత రామసాహాయ్యం బవళ్యక _ర్హవ్యం బె 
యుండు నతలాద్య ధోలోకంబులును భూ మా్యాద్య్యూర్థ వలోకంబులు నెజ్బం 
గుదు నదియునుం గాక, 1252 

ధర. సంపాతి యంగదునకు నీత యున్న స్థలం బెటింగించుట, ఛ్రుర్దుం- 

ముమును విమ్షుండు త్రీవికృమాకృ్ళతి జగంబుల్ నిండి వాస్టవీంచుటల్ 
దనుజు ల్వేల్పులు వార్ధిం ద్రచ్చి సుధ నందం బొప్పం బుట్లించుటల్ 
విను మే నంత యెబజుంగుదు౯ా నుటీ జ రావిస్ఫూ ర్తి చేజంబు మా 
సెను గాత్రంబు వడంకం బొచ్చె నసువుల్ జీర్ణంబు లయ్యెక౯ గడున్, 1258 

మ.ఒకనాం డే నిట నొంటిమైం గడంకతో నుండంగ వో్యోమంబున౯ా 
వికటాకారుండు పజ్హీకంకుం డొకతనిప (నూ పసంపన్న న 
త్యకలంకోజ్ఞ ఎలదివ్యరత్న మయహోరాలంక్ఫ తాంగిం దుషూ 
రకరాస్యకా జలజాత నేత్రం గొని శౌర్య ప్రొఢి నేగె న్వడిన్. 1254 

మ.అపు డాభామిని శరావణాంక్గత యె వో రాను హో రాను హో 
నృపవంశో తృమ లక్ష్మణా యని రహి౯ బేరొంచు బి ప్రేడ్చుచు౯ా 
విపులో త్తంసము లూడ్ని వె చుచుం గడుకా విభ్రాంత యె శోకబా జాన 

యా ప్పపరీ తేక్షణ యె వెసం జనె నభోభాగంబు కంపవీింపంగన్. 12రిల్ 
క, ఆసతి నవీనకోనుల, కొసుంభపటంబు నీలకాయుం డగుదు 

హ్లాసురునికడ నలరెం దా,రాసుత నీలాబ్దమందు పోదిని. బోతన్. 1256 
క, మానుగం గీకో త్రమ విను, మే నిపు డాపద్మనేత్ర నెంతయు రాను 

క్షా నాథుకీ _రృనంబున, జానకింగా నెటింగిఫొంటి సంభ్రమ మెసంగన్, 1957 
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వ, ఇంక దు రాత్తుం డగురావణునిచందంబు నినుము, 1259 

చ. ప్పనగవరేణ్య వాండల పులస్త్యు నిపౌత్రు (డు పుణ్యు డై నవి 

శృనుతీనయుండు శ్రీటు ననుజన్ము(డు వానిఫురంబు లంక నా 

లవణపయోధిమధ్యమున లాయును గొల్లి సురొ తముండు శి 
ల్పీవరుండు విశ్వకర్మ సుపవిత్రుండు దాని రచించె నేర్చునన్. (239 

క అది మటీయు( ద ప్పజాంబూ, నదచిత్ర ద్వారతోరణవరణ యె శ 
రద యై రమ్యువిలాసా,స్పడ యె తనరారు నతివి శాలవిభూతిన్, 1260 

వ. అప్పురం బిచ్చటికి నూజు యోజనంబుల వవ్వులం బ్ర కౌశించుచుండు, 1261 

క, అందు దశాస్యాాంతేకపుర, మందు నిశాటీనిరుద్ధ మొ జానకి చిం 
తం దలంకుచు సంతాపము, నొందుచుం బెనువగల. బొగులుచున్నది యనఘా, 

చ, అరుదుగ నూటు యోజనము లంబుధిన శ్రనులీల మోరు స 
త్వేరముగ దాటి రమ్యమగుదవ్నీణపారముం జేరి యందు సా 
గరపరిఖాపరీత యయి గ్రాలెడులంకను జొచ్చి యచ్చట౯ 

గుబుతుగ జానకికా దశముఖుం గను. డెంతయు సంతసంబునన్. [1268 

వ. ఏను జ్ఞానదృష్ట్రీం జూచి చెప్పెద మో రశృమంబున సము దృంబుదా(టి జూనకిం 

జూచి శీళ్రుంబునం బి తెంచెదరు నీకిట్టి దిన్యజ్ఞానం బెట్టు గలిగొ నంటి వేని 

మహీసమిాపగ గ నచారిధా న్య జీవికుళిం గాది పథీ వి శేషం బులకుం బ్రథమగతియు 

వృతుఫలాశనంబు లైనవాయనాదులకు ద్వోతీయగతియు భాసక్రాంచకురరంబు 

లకు దృతీయగతియు జ్యేనంబులకుం జతుర్గగతియు గృధ్రంబులకుబంచమగలి 

యు బలవీర్భ మాపయావనవంతంబు'లై నహంసలకు నసాణివగతియు వై నతేయు 
నకు సృప్తమగతియుం గలిగియుండు నే మావై న శేయవంశసంభ వుల మగుటం 
జేసి మాకాస ప్పమగతి గలిగియుండు నందువలన మాకు దివుజ్ఞానంబు గలిగి 

యుండు దానం వేసియే నిచ్చటనుండీయు లంకాపురంబున నున్నళావణుని జాన 

కీని విలోకించుచున్నవా(డ నదియునుంగాక నూ*కు దివ్యజ్ఞానమా త్ర ౦బె గాదు 

బహుదూరదర్శి మయైనదివ్యచముర్చలంబునుం గలిగియుండు. గావున నాహోర 
వీర్యంబు చేతను సౌవర్ణ త్వనిబంధ నస్వభావంబు చేతను నిత్యంబును శత యోజన 
పరిమితేదూరంబునం గలసమ స్పవస్తువ్రల విలోకించుచుండుదుము మాకు దూర 
దేళస్థికభ మ్య గ వాణంబు స్వభావంబున విహీతం బై యుండు గుక్కుటాదు 

లకు బాదవికీర్ల ప్ర చేశంబునందు జీవనంబు విహితం బై యుండు సనెవ్వని చేత 

నిందితక ర్శంబు కృతంబయ్య నట్టిరావణునకు మడ్భా?తృకారణంబున మో చేతం 

బ్రతీకారంబు కృతంబు కాగలదు గావున మిరు శీళ్తుంబున సము ద్రలంఘ 

నంబునం దుపాయంబు చింతింపుండు నిక్కంబుగా జూనకిని సందర్శించి కిమ్మీ_ఢ 

ధకుం జనియెదరు స్వర్షతుం డై నమడ్భాత యగుజటాయువున కుద క దానంయి 

inn 
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జనుబెంచి న న్నాశ్వాసించి ఖగేంద్రా నీవు చై వికంబున జీవించితి వింక నీకు 
నిస్సంశయంబుగాస్వ సి యగునని పలికిన నదియెమి యని యడిగిన నమ్మహోత్ము 

చ, అనుపమశే క్లియు కుడు దతాస్యుండు రాతసభ ర్త వాండు రా 

మునిసతి బలిం గైకొని సముద్ధతి నేగెడువానికడ్డ మై 

యనిమిషు తై ననిల్వంగ -సమగ్దులు గారిపు డీవు వానికి 
న్ల్షనంబడి గ్రమ్మజు న/తుకుం గంటివి నేం డిటు డై వికంబునన్. 12171 

మ, అనఘా యాదివిజారి యంకోగత యె “హారాను హాోలత్మణా' 

యని వాపోవుచు దివ్య కాంచన మణేహారావళు ల్పుచ్చుచుం 
గనుల న్నావ్బుజలంబు గాజు నొడ లాకంవింప నాక్రందన 

స్వనముం జేయుచు. జన్నకాంతను మదిక్ మ్షైపుత్రిలాం జూడుమిో. 1272 

వ అని పలికి యమ్మహర్షి కేష్టులు నన్నుం బంచిన, 270 

క, ఆకారణమున నే నిపు, డాంకలి గొని యున్ననీకు నాహోరంబుకా 
- చే కూరక వచ్చితి నని, ప్రాకటముగ నంతయును సుపార్చు వ్రండు చెప్పెన్. 1274 

ఉ. చెప్పిననాంట నుండియును జి త్రమునం గడు. గోపమూంది నే 
నెప్పుడు పం_క్తికంకు వధియింపుదు సీతను రామభ ర్త శే 

నెప్పుడు భ క్రి నిత్తు నని యంతయు. జంతిలు చుందుః జెప్పిన 

ట్రొప్పుగ6 జేయ లేనయితి నొక్కట ఇక్క_లు లేమి నారయన్, 1275 

వ, నాకును మోకుం బో ల రామశకార్యం బవశ్యక రవం బై యుండు వాగ్బుద్ధిగుణ 

వర్రియెన నా చేత నెయ్యది యాచరింప శక్యంబగు నట్టి సాహాయ్యంబుం 'జేసెద 
నేను వాక్కు చేతను బుద్ధి చేతను మో కందజుకు హితం బాచరించెద మిరు 
బలవంతులరు బుద్ధినుంతులరు రామలత్షుణులదివ్యా(న్ర్రృంబు లమోఘంబులు 
ముల్లోకంబుల నైన రవ్నీంపను శిశీంపను సమక్థంబులు స్కుగ్కీవుండు తకేజోబలసన 

మన్వితుండు మోరింద తేకోద్యోగులై గడంగినదు రాత్తుం డగురావణుండు పొ 
లియుట కెంత య శ్రమంబున వానిం బరిమార్చి కలా్టాణగుణస మేత మొనసీతం 
జేకొని రామునకు సమర్శించెదరు గావున గాలవిలంబనంబు సేయక భవిష్య 

దర్థంబునందు బుద్ధినిశ్చయంబు గాపింపుండు భవావృశు -లె నబుద్దిమంతులు 
కార్యంబులందు. జిక్కు_పడ రని సలికి వెండియు జనితవిశ్వాసుం డై సంపాతి 

సంతో 'షవిశేషంబున నంగదు నవలోకించి నావృత్తాంతంబును సీతావృత్రాంతం 
బును విన్పష్టంబుగా వినివించెడ నేకాగ చిత్తు లై వినుం డని యి ట్లనియె, 

ఎడా సంపాతి వానరులకు. ద నప్రూర్యస్ళ తాంళేము సిస్వాట, రుం 

క మును చండకరునికరముల, ఘనముగ నాపతయుగము గాలి నుహీధ్రం 
బుసం బడిలి నన్నవా_ర్తన్యు వినిషింహగ మీర లెల్ల ఏింటిరి గాజే, tem 
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వ, ఇట్లు నీఖరిశిఖరంబునం బడి యుండీ యాటు రాత్రులకు మూర్చ దేజి దిక్కులు 

పరికించి సాగరకై లనదీనదసరోవరంబు లన్నియు ఏవ్షీంచి సముద్ర వేలావనం 

బులు విలోకించి కొంతవడవ్లునకుం దరుకందర నానుని క్ష రా ది భిజ్ఞానంబులవలన 

నిది దశ్నీణసము త్రతీరంబునం బొల్సుఏంధ్య పర్వతంబు గదా యని యెజీంగితీ 

నిచ్చట నప్పుడు నిశాకరుం డనుమవహార్షి శె/ష్టుండు బ్రవానముం డఊొక్క_మవహా 

నీయా శ్రమంబు నిర్మించుకొని యందు నేనును జటాయువు నిత్యంబు సేవించు 

చుండ 'బెద్ద కాలం బత్యుగ్రృతపంబు గావించు చుండె నతం డిప్పటికి నెనిమిది 

వేలేండ్డు ముందణ యశేచ్చ నాకంబునకుం జనియె నే నాపర్వ తాగ ౦బు డిగ్షి 

దర్భకంటక పరినృత మైనవిషనుభూమి నతిప్రయాసంబున సంచరించి క్రృమ్మజు 

నతివిశాలరమణియ నిరంతర కుసుమపలభరిత వివిధతరుల తావిసర విభాజిత మ 

హోడాస్టనసంకులం బె న యమ్మనియా శృమసమిపంబునకుం జని మొక్క_వ్ళ 

శమూలంబున నాసీనుండ నై నుందమాగుతా నీతపరిపక్వ ఫలకుసుమవిసరదివ్య 

గంధం బాఘా/ణించి యరు దందుచు భగనంత్యుం డై ననిశాశరముని రాక 

గోరుచుండ ననతిదూరంబున భానుప్రభా భాసమానుండును గృతాభిషేకుం 

డును దుర్గర్థుండు నుఠజ్బుఖాండు నై వచ్చుచున్న నిశాకరమునీంద్రు నవలోకించి 
సంతసించి తద్దతపత్షణుండ నై యుండ నప్పుడు, 1278 

చ, పరువడి ధాత వెంట జనుప్రాణులశై వడి వోని వెంబడీం 

గరిహరిముఖ్యదాకుణమృ గంబులు పోయి మునింద్రు డాత్త్మమం 

దిరము సొరంగ వెన్క కరుబెంచె నృపుండు గృవాంబు సేర సు 

స్థిరముగ మంత్రులు౯ హితులు సేనలు వెన్క కుం బోవునట్లుగన్ . 1919 

వ, అట్టివిచి త్రంబుం జూచి యేను నమ్మహర్షి శే)న్లునివెంటం జని యా శృమ ద్వారం 
బున నుంటిీ. 1280 

క, మునివరుండు నన్ను. గనుంగొని, మనమున గుటు తిడంగ లేకమానుగ నుటజం 
బున శేగి నిమిషకాలము, చనునంతకు మరల వచ్చి సంభ్రమ మెసంగన్. 1281 

వ, నన్ను విలోకించి, 1282 
కే, ఎవ్వుండవు నీవు సకుంబు తేటి కిట్లు 

మలె నీచర్శ్య మేటికిం గందె నిపుడు 

రోమవై కలస్టమున( చేసి శొమనమున 

గుటు లిక లేకయున్నా(డ - నెజటుంగ 6 జెపుమ. 1288 

క. ఖాష్టతిగ నిచ్చట మును సంపాతి జటాయువు ఆనంగ+ బతీ ప్ర వరు 
ల్భా/కలు నిశ్రతపౌరుము, లాతతబలు లిద్ద తుందు రధిక ర్రీతిన్, 1284 

"లే. అందు నంపాతి "పెద్దవాం డతనితముల డాజటాయువు వారిద్ద అరయ "కామ 
ఢా పులౌట చేమానువరూపులగుచు, నొ వ్పిదంబుగననుంగొల్పుచుందు రెుడు, 



లే, 

కీ మ్మ ధా కాండ ము. 161 

, శూరులు సమోరవేగులు, సారబలోదారు లనిలసమ 'ేగులు నీ 
వారయ సంపాతివి గద, యీరూపము నీకు వచ్చె నెట్టులు చెపుమా. 1288 

. అనిన నమ్మునీంద్రు పలుకులు విని యేను ప్రీడానవ్రువదనుండ నె భ క్షితాత్చ 
ర్యంబున సంజలీ ల్ గీలించి నావృత్తాంతం బరతయు స నవి స్తరంబుగా నెజింగించు 
వాడ నె యే నిట్లంటి. 1967. 

. అనఘాత్త యేను జటాయున్ర దర్పమోహితుల మై జవస త్త మెటుగం గోరి 
నునలోనీ నెవ్వండు దినములోపల సూర్యు మునుముట్టు వానికి ముట్టనట్టి 
వా డర్ల రాజ్యంబు వకుసతోడ నొసంగునట్లుగా మునులసనుకుముందుర 
ఇన్నిడం బిడి శంభుపర్పుతంబున నుండి యేక కాలంబున నిరువురమును 

. మింటి కెగసి గాడ్పుకంకు ఖగంద్రున, కంకు నూానసమునకంబు నధిక 
జవముతోడ గగన చరభూతసంతలే నంత నంతం గనుచు నరిగి యరిగి. 1288 

. గరిమకా దివ్యులభవ్య వా ద్యరవముల్ గంధర్వగాన న్వరో 
త్క_రము శ్రేవసతివిభూషణకల ధ్వానంబులు న్సామగా 
నరవంబుం దగ వంచు నిర్ణరవి మాన శ9ణులం జూచుచు 

న్వెర వొప్ప న్ఫురసిద్ధసాధ్యతతుల న్వీశీంచుచు న్చోవుచున్. 1289 
మరలి చూడగ దో(చె మాకు శతాంగరథాంగ పృమాణంబులై పురములు 
శిఖరిసంఛన్న యె చిదుపణా ల్పటిచిన చేనినై వడీ సాము గాన నయ్యె 
మడుగులో జిక్కి.నమాతంగముల మాడి. వింధ్యాదికుల కె లవితతు లొప్పె. 
జంపకారణ్యాదిసక ల కాంతారము ల్బచ్చిగతి న్నెలపగది. దోం2ం 

బేరు గల నదు లన్నియు వేజ వేజుము త్తియపుం బేర చందాన మొనయుచుండె 
శరధు లద్దపుబిళ్లలకరణి నలె బాదపము లెవ్వియును గనువట్ట వయ్య. 1290 

'కే,అంత నుటికొంతదూర మట్లరిగి యకిగ్సి యేమి దోంసక నుదిఖేద మినువుడింప 
నేల వచి దితి మిటకు నిం కె ట్లటంచు, మోహవశమున నెంతయుమూూర్భ(దగిలి. 

* అదె దవ్నీణ మిది యు త్తర, మిది తూ ర్చిది పక్సిమాళశ యిది మూల లటం 

చది యేర్పరింపం జాలక, మది సంకటపాటు సంభ్రమం బిగురింపన్. 1292 

సుడినడి కన్నులు దెజువక, కడు రయమున( బుడమి కుజుకంగా "లేక్ వడి 

న్పొడు వెగయుటకుం జాలక, జడత న్లొంత వడి భీతినం త్ర స్తుల మై. 1293 

ఉండి వెండియు నొక్కి౦త ధై రంబున గన్నులు విచ్చి కొండొకపొడు వెగయ 

ననతిదూరంబునం (బై , ల యకాలాగ్నిచంవంబున వెలుంగుచు ర _కృవర్షం బె 

భూమండలప్ర, మాణం జి బేదీస్తమానం బే మా రాండమండలంబు గానం 

బడియె నప్పుడు తత్తే జోమూ ర్షితిగ గకిరణసంజాతగాఢమూ ర్భాతమంబు 

గవయ వినకుం జై దటాయువు తలక్రి కిందుగా గడువడి. బుడమిం బడు చుండ 
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నతనిం జూచి యేను బూ ర్వ్పధిష్టి తా కాశ ప్ర చేశముననుండి జటాయూరతు ణా 

ధంబు ప్ర సారితేప తుండ నై తదుపరి భాగంబున దిగంబడుచుండ సాజటాయున్ర 

స శ్పవరవీ తుండ దపీంపం బడకుండె నేను బ్రమాదంబున దద్ధ పథయుండ నై 

వాయుపథంబుననుండీ వింధ్య్యపర్వతంబునం బడితే జటాయువు జనస్థానంబునం 

బడియె ననితలం చెద నిట్లు వింధ్యా ద్రిపయింబడీ యేను దగ్గవతుండ నై రాజ్య 

వీంనుంస నె విక్ర మరహితుండ నై జటాయువునుం బాసి దురఖంపుచు. బతం 

బులు శేనినాకు నిం శెక్కిడిజీననం౦ బని తీలంచుచు కె లశిఖరంబుననుండి 

విఖుగం బడీ యెనం జచ్చెదం గాక యని మరణ కాముండ నై యిట్లున్న వాడ, . 

క, అని పలికి బాపష్పభారలు, కనుగొనలం గృమ్ము బేరఘన త రదుగఖం 

బున నున్ననన్ను. గనుంగొని, తనమదిం దలపోసి మాని తగ నిట్లనియెన్, 1295 

పవ్నీవ రేణ్య ప్రాకృతునిభ ౦గి౯ గృశింపంగ నేల నీకు నీ 

పక్షములుం బరాక్రమము ప్రాయము సత్రము మున్నపోలె నీ 
కత్యయవై ఖరి న్యొమచు నారసి దానికి హేతు వేను బ్ర 

త్యశ్ష్రముగాంగం గంటి విను మాకథ యంతయు నీకు స్ట ప్పెదన్. 1296 + 

సీ, దళ రథాఖ్యుం డగుధరణిశునకు రాముం డన నందనుం డొక్క. డవతరించు 

నమ్మహామహాండు ప్ర పృ యానుజయు క్రు6 డై జనకుపంపున ననంబునకు వచ్చు 

రావణుం వనుదుష్టళావసుం డొక్క? డాయవనీశ్వరుని చేవి నపహారించు 
న గ్లేవి రాతసాహారంబు గొనకున్న నమ రేంద్రుం డన్ఫుతదివ్యాన్న మొసలి 

కే, రమణ 'దేనత్వ మొందిన బ్రతికి యున్న 
బరంగ నీయన్న మారఘువరుల కనుఛు 

న గృభాగంబు గైకొని యమ్మహీజ 

క 

వ్రీయము మెజయంగ బెట్టు ధరిత్రిమోంద, 1297 

క్క ఆరమణిని వెదకుచు సొం,పారంగ రఘురాముదూతే లగుకొపు లిటకుం 

గోరిక రాగల రప్పుడు, వారికి నీ వామహీజవా_ర్తం జెఫుమా. 1298 

క, ఆకపులతోడ నీవును, జేకొని సంభాషణంబు జేసితి వేని 
న్నీ కెప్పటివలె జెక్క_లు, ప్రాకటముగ జనము బలము ప్రాయము వచ్చున్.1290 

ర్ం నురణేచ్చ విడిచి యండజ వర యిచ్చట దేశ కాలవ సనములలా 

గరయుచుం గీశాగమనము, నురవడీ నెప్పుడును గోరు చుండుము వ్రీలిన్. 1800 
క, ఏ నిపుడు నీకు రెక్కలు, మానుగ నీయంగల నె న మానక నీ స్ 

చ్చో నుండవలయు జగతికి, బూనిక గడుహీతము 'సేయుపొం "టు ఖేం 

క నీకును ఏిపో) త్రేములకుం, ద్రాకటముగ లోకములకు. బరమమునులకుకా 

నాకాధిపునకు సురలకు గాకుత్ స్థు కారి మదియు, గె ర్హవ్య మగున్ . 1802 

వ, నాకును రామలక్షుణులం జూడ వాంఛ గలదై నను జిరకాలంబున నుండి జీర్ణం 

ద్ర 
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బై నయీశరీరంబు నందు 6 వ్రాణంబులు. నిలుపుకానుటకు భరంబె యున్నది 
గావ్రనం గ లేబరత్యాగంబుం కేసి దివంబునకుం జనియెదననిపలికీ యమ్మనీంద్రుం 
డు నిజాశ్ర మంబు ప్ర వేశించె నంత నేను గిరికందరంబువలన నిర్ణమించి మెస్టన 
వింధ్య పర్షీతా ౫ గంబు నారోహించి మునివచన ప్రకారంబున ' భవత్పరిపాలన 
కర్శంబునందు సమాహితుండ నై 'జీశకాలంబులు ప్ర ప్రతీతీంచుచు శీతవాతాత 
పంబులకుం జూవక ప్రాణంబులు చిక్కంబట్టుకొని యురటి నంతే నూజు సంవత్స 
రంబులు కడచిన నమ్మనీంద్రుండు మహా ప్రస్థానంబు6 జేసి దివంబునకుం జనియె 
నాంటంనోల చేను బరనుదు ౪ఖంబునం 'హోసలుచు మరణంబునందు సముతిత 
యెనబుద్దిని మునివాక్యంబుల చేత నివ ర్తించుచు( శ్రాణసంరత ణంబుకొజుకు 

మునీంద్రునిేత నెయ్యెది దత్తం బయ్యె నట్లివి చేక౦సు చేత దీపాగ్ని శిఖ చేత 
దమంబుం బోలె దుగఖంబు ; నపషనయిం౦+ చుచు మారాక శెదురు సూచుచు నిన్న 
గంబునం దున్నవాండ నేను రావణువిర్యంబు నెజటింగియు రావణువధించి నీతను 
రశ్నీంపవై లీ వని నాపుత్తుం దూలనాడీతి నొతేండు జానకీవిలాపంబులు వినీయు 

రామలత్ష్మణులకుం బాటిల్లీన సీతావిరహవ్యసనం బెతీంగియు నాకు బ్ర్యంబు 
సేయం డ్య నని పలికి సంపాతి వెండియు ని ట్స్లనియె. 1808 

ంచురు. సంపొాతికిం బతములు మొబుచుట* శఖయుం- 

ఉ. ఏను జవాలి రేకమున నంతయు వారిధి దాంటి లంకలో 
జానకీం గాంచి మోకడకుం జయస్టిన రాగల నై స నిస్పుడో 

వానరవిరులార కడువార్ధక మొందుటం జేసీ దుర్శదుం 

జై నదళాస్యునిం దొడరి యాల మొనర్ప(గం జూల బల్విడిన్. 1804 
క, అని యుచితో కుల మోదము 

జనియింపంగ మాటలాడుసంపాతికిం జ 
య్యినం గపులు చూచు చుండంగ 
ఫఘనముగ6 బతములు రెండు గ్గ గృక్కు_న ములిచన్, . 1805 

క, శౌర్యము సత్త్వము తేజము, క్ ధైర్యము విక్రమము జనము దర్పము బాహో 
వీర్యము మునుపటి పోల్కి_ న, వార్యగతిం దోడుతోడ వరుస న్చొడమెన్. 1806 

న. అభిననరూపయావన పమోపలన్నీతుం డై యప్పతీంద్రుండు పరమానందభరి 
తాంతగకరణుం డై వానరుల నవలోకించి యి బనియె. 1807 

చ, అమర నిశాకరుండు దయ నాడినశై వడి నూర్యరళ్మి చేం 

గమలిననాదుపకుమాలు గృక్కున నిప్పుడు వచ్చె భూరితే 
జము జవసంపదల్ గలి” సత్త్వము చేకుజె విస్ఫురత్పీరా 

చ, క్రమ మలరారె శౌర్యమును చ్రా "చాయము శోభిలెం బూర్వవై ఖరిన్. [809 
బసకబవార్ర మూరు వరుస న్వినిపంచితి, బుణ్యుం. డై నరా 
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మునకు హీతంబు జేసితి సమున్నతి ధనుష్టండ నెతి మారు చ 

యన జలరాశి దాట బ్ర యత్నము శే జయుడు రర ద్ధి గై 

కాను డింక వేడ్క. నేను నయకోవిదులార య ేచ్చ జగాద 1809 

అని పలికీ వానరుల ప్కీడొ,ని వాయుననూాన జఫ: ఇకుం త కగ్యుం 

డనఘుండు సంపాతి రయం, బున నంబకసీఫి కెగనిపోయె న్లడిమిన్, 1810 

ధ్టైర్టు కాన రు అంగ జు సుమ్ము ద గీ యు( జం, 
ఛైర్తులా- 

అంతం దా శేయాదివానర వీరులు సంపాతివచనంటులు విని బ్రీతిసంవ్యృాష్టమాన 

సులై ప్రాయాపవేశంబు చాలించి వికమబబనానుపంబు బాశయించి నీతా 

దర్శన సలోలనులై యచోిం ఛా ర్ యంకలు నమా) సము? మేసంబున నాకా 

ఫసంబున శిగని దిక్కు. “దున సీంయానా శింబు చేయు ను నుత్యావానమేతుళై 

ఆశావణనిలయ భాతలం కాద్వ్సం బు ను నేగించి గన *త్రం ఖై నసాగరంటి 

డాయ సమకట్టి యొక్కింగదూరం 29౫ నమ స్తతో “ తిబించా ధారభూకము 
కురతీలంబుం బోలె నొప్పు చున్న గణసముద్రో గృరగింంటుం జే యచ్చట 

సన్ని వేశంబు గావించి, [1311 

చ. అనఘులు వానర్హునగు లంగ చుంభిగేకంక స శ మే 

ఘన బలినవ్య వాసీభఘజగంబుల వే జనీచ చాలి నే 

ననువరులూనకూర, నుకరాగిగుహోదణస గ్ల కోటి 

దనరెడుడాని ఫ క మతుదాన ౭ ఏ యోని ధిం గాంచి గయ్యడన్, 1012 

వు మణీయు రోమపార్ష రరంటును గగ శంబుభొంగి దుప్పూరం బగుమున్నీ గు కన్నా 

చ, 

వ 

రం జూచి 1818 
అతిభయదాళ్ళతి స్టగము లన్ని యు నొక్క.ట చుం జాలీ యా 

తత్రఘుననీచిశావళు? కధ్హయు నొ ప్పదునీఖ యోధి యే 
గతిం దరియింతి మయ్య దం గార మటంచు విష్ణుకు స బలై 

ధృతి వెడి యుండి రష్వుడు నడీశేవిలోకవలాత ఖేడు లె, 1814. 

ఇట్లు సాగరనికీష్షణంబువలన విమ లై యువ్నవాసరుల వవలోకీంచి వీరందజు 
భయ్యా స లె పేపూాదంబు కొంని "ము? నవా ఇషా కం టన బుకుపార్థంబు 

నీగ్గింప "వని విచారించి ములివంయుంకును విభోాబటుం కు సగువాలినూనుండు 

వారి సంజు నాశ్వనీంచయుడు ని ట్టని య, 1815 

ఉరు అంగదుడు వాతముం పిత్పిపాము కట్టుకు లోధంయుట, శత 

వల విషాద మొంద బ్లనశేశ్టకులార విపాడ మురిష్టలో 
జూలంగ దోవ. మందుకు విపాక ను జంగవ శే! ౫ న ఖో 

వాలునిం గప్తూరపన్నగముభంగి నశింహుగ, జేయు. వికమోా 
ద్వేలక నోయువు స్థ్యృతిని చేజను నష్టము కేయు నెంత యున్ . 1316 



క్ల 

వ, 

CEA 
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కోకోంబు నొందం జనదు వివేకము గలనరుండు కార్భవిఘ్న మొనగ్బు 
న్ఫోగంబు యజియు శోకము, బోకార్చును ధాం బుభవుపు ఫబూగ్గంబుల్ , 

కావున మిరు శోకవిషూదంబులు వక్క యుత్పాహానంతుబరుగం డని బోధిం 

న నంగదువచనంబులం డేజి యాబానరపుంగవులు దేవతలు వాసవునిం 
బోలె నవనిం బరి వేస్టించి యా.రాత్రి నొల్సి యుండిరి. 1318 

జలనిధి కెన యగువానర, బలమును వడి నిల్వరింప బాననికి మహో 

బలుం డగునంగదునకుం గా, కిబ "వే యొక్క నికీ శక మే త్రలపోయన్. 1819 

. అంతే న్వణునాందం గదుండు పెద్ద లగుజూాంబవడాదుంత నాలోచనంబు జేసీ 

నాడి యనుముతి వడనీ యెల్లవానరులు విఘచుంప ని ట్లనియె. 1320 

. ఎవ్వడు నూజు యోజనము లిస్పుడు నీరధి దాంటం జాలువా6 
డెవ్వడు భానుమ త్రనయు నెంతయి సత్యముచేతం బోచువా, 
డెవ్వండు నీబలీముఖుబ నెల్ల గృపావముతే నుడద్షరించునా( 

'డెవ్వండు లంకం జొచ్చి పృధివిశసుతం గని రాగలం డొగిన్, 1821 

. ఏవారివిరుసత్క_రుణ నిందజ మిక్కడం బోక జూనకి 
న్పాహూస మొప్ప గాంచి రఘునాభథున కాసతివా ర్తం జెప్పి యు 

2 న 5 జ న్ చు ఇ 
త్చొాహూ మెలర్చ ఏటికి వెసం జని మిత్రకళ త్రపు త్రక 

వ్యూహాముతోొడం గూడి సుఖయు క్రిం జరించెన మింస్షపట్టునన్ 1392 

వఏపుణ్యాత్తుండు మన కివు, డీపట్టున నభయ మొసగి యిందజుం గృపచే 

నేపారం బ్రోచు నెవ్వండు, భూపాలకమోదకారి పొలుపుగం జెపుండీ. 1828 

+ అని యంగదుండు పలికీన, విని కకీవరు లెల్హం జూల వెం గందుచు నా 

ననములు వాంచి మరల నే,మున కుండిన వారి కొనియె నాతడు మరలన్, 1844 

మారు భుజూబలాధికు లమేయపరా క్రమశీలు రిరద టి 

ట్టూరక యుండ జెల్లునె సయోనిధి నెవ్వడు యంతదవ్వు సొం 

పారంగదాంట నోపును బలాబలము బ్రలపోసి చెప్పు డే 

పారంగ రామకార్య మెటు లైన నొనర్చు టవళ్యమేకదా, "1325 

. ఏలోకంబున డాంచిన, *వాలాయము నీత గాంచి వచ్చెద మని స 

త్యాలాపములు పలికి తుది నీలాగున వెజుంగు నొందు టిది ఘన వుగునే. 1826 

రుడు వానరులు తమళముజనస త్తంబుల నంగదునికి. జౌప్పుట చుం 

+ అనిన నయ్యంగదువచనంబులు విని “జ వాకుగవయశరభ గంధమాదన మైంద . 

ద్వివిదసుపే.ణజూంబనంతులు తముతమబలంబులకొలంది తలపోసి యత్యంత 

శ క్రియుక్తుం డై నరావణుం డధిస్టి0 చి యున్నలంకల్టు, వేశింపనుజానకిన న్వేపీ.0 
పను నుదువ్క_రం బని తలంచి తాద్భశ కార్య సాధకుం డై నవీరుండు వానుముం 
తుం డని యెజీంగి తతో? తీవా నార్గంబు మన మందజి మల్పంబుగాస్వీస్ప 

,న్లవనశళ క్రి నిరూపించి చెప్పవలయు నని నిశ్చయించి యంగదు నవలోకించి, 

101 
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నలువొప్పం బదియోజనంబులంబుధి దాటగలవాం నని వేక్యంగజుండు పలి కై 

నమర నిర్వదియోజనము లు త్తరించెద నని సంభ మమున గవాతఫం షనియె 

ముషుదియోజనంబులు వారి జచొంటంగం గలవా నని మ ల్మె_గవయు డప్పు 

డురువడి నలువదియోజనంబులు చాంటం జూలుదు నే నని శరభు. గనియ 

. మొనసీ యేంబది యోజనములు సయోధి 

దాంటః గబ నని గంధమాదనుండు నలి కె 

నురుజవంబున నటువది యాజనములు 

చాంయెన నటంచు మైందుండు వాటి జెప్పు. 1898 

+ వొాలుపుగ డెబ్బది యోజన, ములు నెనుబదియోడన ములు ముషథొని చాంటం 
గలవార మనుచు ద్వోవిదుం, జెలమి నుషేణుం'జ పలికి ౌంగియు లిన్ ॥ 

స అ 

ఇ ట్లందటు దమతవుస త్ల ్పంబులకొలంది పున వని వొచి యతీనృద్దుం రం — (ఖై 

డును బలవంతుండు నగుజూంబనంతుం డి ట్లనయె, 1340 

. వయసునాండు నాకు వైన లేయునకం టి 

శ(సనుకంకు నధికీజవము గలదు 

కవీవ రేణ్వులార గడువృద్ధుం దగటవే 
నిప్పు డదియుం జాల హీన మయ్యె, [381 
అయినను 'రామభూవిభున క య్యినసూతికి( గూసస్పవాల నై 
వ్రీయమునం దోంచినంత యొనరింపక ప్రాణము దాంచి కొందు శే 
నియమ మెలర్చ నే నిపుడు నీరధిం దొంబడియ జ'ఫంబులు 
న్లయవిడీ దాంలటువాండ నవలం జనంజూలను వృద్దు “టేక్, 1882 

+ 1 రుద్దు జాంబసంచుం చంగగునకు, మన్ను తొల కసిన్ కావాలంది శీర్ ముం 

+, అని యిట్లు నవరించన, తనయుండు నచించి మరం శరుచర వరు ం 
గనుంగొని యు త్సొావాముతోం, దనపూర్వువీధంబు. జెప్ప చగ ని టనియెన్, 

+ మును నేను బలిమిం గావించిన కార్యము లె నపుడు చెప్పితి ననిళా 
ఘనులార విన్నవారల, కోనిశేముం బరిహాసకరము చే యుండు గదా. 1884 
అయిననుం జెప్పెద వినుండు. 18835 

మ. కోని యున్నా (డను దొల్లి శై లముబు ఆక్క. బల్లి వర్తించుట 
బ్రనుజు ల్వేల్పులు వార్జిం డచ్చి నుధ నందం బొప్పుః బుట్టించుట 
స్స్సుం డాతార్ష స్టవిభుండు పుట్టుటయు వికకొ వాకనాభథుండు లో + చనయుగ్భంబున నొప్పీ యుండుటయు విస్పష్టంబుగా నెంళయున్, 1886 మ. బలభేదిం గృపంజూచి విమ్ణు(డు బలి న్పంధించి సాటోవ్యు ౫ 
వఫవొలుపారంగం ద్రివ్ క్రమాకృకి బీగంబు ల్నిండ వ్యాపింప ని 



కీవ్కీ ౦ఛాకాండము. 68 

మ్లుల నవ్నేనికిం దొల్లి యేను వరుస న్య య్యుడుమాలు ల్పుర 
పబ్రిలకిం సంగం బ్రృచత్నీణంబు ఘనభ క్రిన్దసితి న్వ్రేల్మిడిన్. 1837 

ఆ. పొడుపుంనగొండ మోదం బొడచుట మొదలుగా | నీనుడు గుంకు నంత కెంత డవ 
పోవునంత దన్రగ్టీ పొలుపారంగా నేను 
జాములోనం బోదు జవము మెజయ. 1988 

వ. ఇప్పుడు నేను విశేషించి నృద్ధాండ నైతి బలపరాక్రమజవంబులు నానాఃటికి నల్లి యించుచు వచ్చె గావున దూరగమనంబు భరంబి తోంచుచుండు మహోను 
భావం డగు రామునికారస్టం బనువేకుణీయం బగుటం జేసి యగ్గలిక సొంపున 
చొంబదియోజనంబులు జాంటం గల వాయ ననీ పలికితి. దొల్లి నా వేసిన దు 
ష్క_రంబు లగుక ర్థంబులు తలంచుకొనిన నిప్పుడు పులకలు పొడము చున్న నని 
పలికిన విస్తయకరంబు లగుజూంబవంతునిపలుకుల కలరి యనుగాపవా కఏంబుల 
నమృ్మహోత్తునిం ట్రస్తుతించి యంగదుం డిట్లనియె, - 1339 

క్క అలఘుజవంబున నిప్పుడు, జలనిధి శత యోజనములు చయ్యన దాంటం 
గల నిచటికిం గ్రమ్మజు రాం గల యంతవి కేషశ కి గలదో లేదో, 1340 

అరథ జాంబనంతుం డంగదునిం బొగడుట. శ్రుశుం- 

వ. అనిన విని వాక్యకోవిదుం డగుజాంబవంతుండు హరిశ్రెమ్లం డె నయంగదున 
కి ట్రనియె, 

[84 1 
చ, వనచరవప్ర నీకు నలవాలికింబో ౩3 జవంబు కేజము౯ 

ఘనతీరవి కృమంబు బలగర్వము నిస్తులశ కి గ్రాలు న 
ట్లనుపమలీల యోజనసహ స్రము లై న దరింపం జాలు దీ 
యనువున నూజు యోజనము లంబుధి దాటుట కెంత యారయన్, 1842 

క, వేగబలంబుల నీవు స, డాగతి కిల సాటి వత్తు వల్లి గడచి వేం 
బోం గలవు సీతం గనుంగొని, రాగలవు సమగ దోంపరా క్రమము మెయిన్. 

ఉ. పొందుగ వాలి పోలెం గవిపుంగవ నీవు ననారతంబు 'మా 
కందజకు౯ విభుండవు త్వదాబ్లం జరించెడువార మేము వే 
డ్కం దగుభంగి సీత వెదక న్మము( బంపుము మేము గల్ల నీ 
కుం దగ దయ్య లంకకు నకుంఠిత వె ఖరి నొంటిం బోవయగన్. " 1844 

క. ని న్నీకీతులు మతిసం, పన్నత సేవించి భృత్య భావంబులతో 
నున్నారు నీవు విభుతం, బన్నగ వెస వీరి. బంచి పనులం నొనునూ.. 1845 

చ. ఇనసమ లేజ సై న్యమున కెంతయు స్వామి కళత్ర మండ్రు, నీ 
వనిశము నట మా కవారహాంబు కళ త్రము దిక్కు గావున 

ళా 



164 నోవీ నాథ శా నమాయ ణము 

టణుత గతి౯ గళ త్రము తెబింగునC( ఛాల్యుండ పిన మూకు ని 

ట్లనుచిత మున కార రర్టముస కిం గడంగుట గూడ ది శ్రీటీన్. 1346 

వ, మహోత్తా నీ పక్కా ర్యింబునకు మూలం బర్ధమూలంబు చకకుంఊ రష ౦చుఖా 

నుట కార్యవిదుణకి ఢర్శంబు మూలంబు 'సళింపకున్న గుణంబు లై నపుస్చుస 

లాదులు సిద్దించు( గావున నెల్లభంగుల మూలమాత్ర్రు ౦డ నై న నీవు నూకు 

మిక్కీ_లి రకిఢేయుండ నదియునుం గాక. 1847 

క, అరంయంగ మాకు౯ా గురుండివు, గురుపుత్రుండ వీవు నిన్నుం గొని దగ చేమం 

దటి మర్థసాధనమునం, దిరవుగ నామర్థ సృసిద్ధి నెసంగెద మనఘా, 1818 

క కవండ్రా . బుద్ధిని క మసంపన్నుండ వైననిన్ను విడువంజూలము నీపంపున నె 

పనులు. నేమ నాధించెవ నుని పలికిన నుహాస్రైజ్ఞుం డై నజాూంబవంతునిసలుకులు 

విని యంగదుండు వెండియు ని ట్టనియ, 1849 

రురు ఆంగ దు6డు జాంబనంతునితో ౬౯ ఊానే లంకకు బోయినన్పెద ననుట, చుయుం 

సీ దిననాభసుతుని సం'దేశంబు సేయక కడంకతోం బ్రాణముల్ గాచికొనంగ 
నణవిగా చెన్వరి కతన్నికాపప్రసాదము లెన్నండు నిరర్థక ములు గావు 

జలనిధి దాంటక జానకి. జూడక మరలిపోయిన. గిన్మ_ మనల. జంపు 

గావున మిథిలేశకన్యవా ర్త నిజంబు గా నెటుంగక పోవం గాదు మనకు 

తె, సాహాసంబున నెటు లైన జలధి దాటి 

వసుమతీపు క్రి గనుంగొని వచ్చు టొండె 
నొనరం ట్రాయోప వేశంబు నొందు టొండె 

వలయు మట యొండుకారంబు వలను గాదు. 1850 

చ. వననిధి దాంటి పోయి నృపనల్లభం గానక యేను గృమ్మణికా 
జనపతితోడ నే మనుచు సన్లుతిం జెప్పుచు నూరకేగి యా 
దినకరపు శ్రు, దండముల దికటి చావంగం జూల వేగ నే 
యనువున న నైన నేగి నసుధాధిపుబేవిని జూచి వచ్చెదన్, 1851 

చదు జాంబపంతు6డు లంకకు బోయి రాందగినవాని నంగదున కెటింగించుట, శ్రియం 

వ, అని పలికిన నంగదునివచనంబు విని బలవంతుం డగుజూంబవంతుండు వమురల 
నతసీం జూచి సముద్రంబు దాంటను వీతం జూచి గృ_నలి వచ్చుటకుం జూలీన 
పఏీకునీం జెప్పద వినుము, 1852 

చ, నరపతికోర్కి డీర్ప నలిన ప్రియవుత్రునివం పొనర్ప స 
త్వరముగ వార్థి వాట నల దై త్యునిప్రోలు సారంగ జూనకీం 
గర మనుర_క్రిం గాంచి వెస క్వజ ఈ రాంగలయట్టివీరు. డ్ 
త్యురుబలు,  డీసమిరసుతుం డుండ6గ నింత విచార మేటికీశ్, 18508 
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అని పలికి యవ్విరించననందనుండు పృఖ్యాతబలపౌరుమం డగువాని. భ్లవనళీలు 

రలో నరిష్టుం డగువాని నేకాంతంబు నాశ్రయించి సుఖోపవీమ్టుం డై యున్న 
వానిం గపినంశ ప్రదీపకుం డై నహానుమంతు నవలోకించి యెల్లబారును విను 
చుండ మృదుపూ  చర్వకంబుగా ని ట్లనియె. [8ర్శ 

. సారగుణో త్తరుండవు ప్రసన్నబలుండన్ర కీశవంశవి 

స్తారుంక వర్భధర్యనయశా(స్తువిదుండవు శార్యశాలి వో 

మారుతపు త్ర నీపనులు నూపయి6 బెట్టం దొలంగి పల్కు క్రి 

కారక యిన్నవాండవు పయోానిధి దాంటంగ మాకు శక్యమే, 1లర్ర్ 

క్ జన తేజోవిక్కృవుముల, రవిసుతునకు లక్ష ణునకు రామునకును గం 

ధవహునకు సాటి వత్తువు, పదమానతనూజ నీవు పికింపంగన్. 1356 

చ, ఖగపతి వె న జేయు. డలకశనపపుత్రు,;డు కొర్వ శాలి స వె వ్రనలత్రు, 
న్నగకులవై.రి ము న్నురగనాథులం చేకొని 'పెక్కుమాజు ల 

త్యగణితస త్త ససంపడల నంబుధి దాంటంగం గంటి దాని ప 

తగతీబలంబు నీఘన భుజంబులకుం గల 'దెన్ని చబూడలగన్. 1351 

జే, బలము ేజంబు బుద్ధియు' ట్రాభవంబు 

ర్ఫీ 

వికృమము కౌర్టసంపద వేగ నుఖల 

భూతములకం కె నీకు విఖ్యాతభంగి 

నెక్కు.డై యుండు నింతేయు నిక్కువంబు. 1858 

ఎధ్రుడు బాంబనంతు(డు హనుమంతునిం వ్రొౌగడుట, ద్రుథుం- 

. అమర వేశ్యలలోన నతికీ _ర్తనీయ యె యలచారుC బుంజిక స్థల యనంగ 

నది శొపనశమున నగచరపతి మొన కుంజరునరు. ముద్దుకూంతు రణచ్చు 

జనియించి యంజన యను'వేర  లోకవిశ్రతిం గాంచి యసమానరూపనుహి మం 

దనరారి శేసరి యనుబలీముఖవీరునకు బత్ని యె యొక్కనాందు వేడ్మ_ం 

కే. గామభావీణి గావునం గాంతతోడ 

౭ 

వలుందచన్నులు వాలుదూప్తులు విశాల 

జఘునము వినీలకచములు చారుముఖము 

గ్రాల శృంగారముగ మ ర్వృకాంతే యగుచు. 1858 

శసముద్దు వంముం గన్లాని నవాంభోజూత మని తేంటిగమి కొంత వెనకందివ్రరం 

దనమోని మురువుం ౫న్షాని బింబఫల మని రాజకీరంబులు 'రద్దుసే 

వన పొావనములయంద మునువుగాం బరికించి విద్రుమభ్రాంతిం ల నలియం 

దస టాహూుువులుగాంచి ఘసమృణాళ ములంచు నెంచయంచలు వేళ్హ మించియలర 

చే, గటకనూపుర మేఖలాఘటితరత్న, ఘంటికానాదములు ఫఘల్లుఘల్లు మనంగ 

ఇ లకటకాంతరస్టవి శాలరము, చందనోదాానమున నాడునమయమందు 1360 
Pm ర 
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చ, విడునక పద్మ కుందకరవీరనుగంధము సం గృహించి సొం 

డర నృళ్షవండ డముల నల్లన (6 బొంచి కసాలప జీవ 

సుడియుచు ఛృంగసంఘముల రు న్యునిలేంపుచు గాడు లీలతోం 

గడువడీ నచ్చి కాంత మొల గట్టిన చీర దొలంగ6 బెట్టుచున్ . 18461 

నీ క్షర్రికరంబులు మచ్చి కదళితో సరివచ్చురనుణీమృు దూరు కాండములం జూచి 

Des నెంచి నై సి కతంబు వానించు పద్మలో చననితంబంబుం జూచి 

యాన ర్రముల మోతీ యరిది పొన్నలలోరు నాళీకముఖ నతనాభిం జూచి 
కరికుంభముల. బోలి కలశేంబు లన. జూలు నలికచ వజోరుహూముబం జూచి 

శే, విమల దర్పణతుల్యకకుముల( జూచి 

వారివీచుల కెన యగువనళుబం జూచి 

యహివిభుని. బోలు మొలకనూ:గారుం. జూచి 

యనిలుండు పనూనశర మోహి తాత్ముం డగుచు, 1862 

క, తనమదిం దనుకం బడరంగ, ఘనభుజముల నవెలందిం గోంగిటం గదియిం 

చిన సంభ్రమమున నయ్యం, జన యిట్లనె భూరికోపసంయుత యగుచున్. 

క ఇవాపల్యంబున సనెవ్వండు) నొపాలీ వృశ్యేనెాళశనం బొనరింపం 

జేపళ్లై నిప్పు డనవుడు, నాపవనుం “సుచితభంగి నంగన కనియెన్. 1864 
క, అంగన నీతో మానస, సంగతి( చేసితిని దీన సతేశము నీకుకా 

మంగళము లొదన్ర వ్రత మది, వింగడమై చనదు మదిని వెటువకు మింకన్, 

మ. జలజా కేతణ నీకు బుణ్యుండు మహాసత్తుర్పండు దురాషరదో 

ర లయ క్షు కుందు మజహోభునాండు శ్రిజగత్పఖ్యాతశార్యుండు కీ 

శలలాముండు సుపర్ణ 'వేగుండు సుధీసంపన్ను డబ్బ పీ యో 

జ్ఞ ఏల తేజుందు జగద్ధితుం డొకండు వే జన్మించు మస్తుల్యుం డై డె. 1366 

క్క అని పలికి యనిలుం కరిగిన, మసమున సంతోవ వ నుండి మానుగ నయ్యం. 
జన నిను గిరిగహా్టీరమున?, గనియ న్ఫూర్వాశ రవిని గన్నవిధమునన్. 1867 

సీ భూరుహచరవీర పుట్టినప్పుడు నీవు బాలాబ్దమి శ్రే వింబంబు. గాంచి 
ఫల మని శాంతే బంధుఠజ వమున నురువడి పే మున్నూజు యోజనములు 

గగనంబునకుం బీతి నెగని భానునికరంబుల వేడిమికి పీక సాలయ కంత 
నించృవడ్రావాతి పంతయు మూర్చిల్లి వో్ఫోమమార్షంబున నుండి వామ 

శే, హనువు భన్నంబుగాం వహోద్రి మోదం 
గడురయంబునం బడి తీదికారణమున 

నీకు వానుమంతు డను వేరు ౫గజె సంత 
నిన్ను( గనుంగొని పవనుండు చెయ? గీనినీ. 868 

వ. తై )లోక్ళ వ్యాపకం 3 బె నతనగూసంబు సంకుచితంబు చేసినముల్లో కంబులుసం 
తో భితంబు లయెఫ్స సువాసుకాదులు సంపదా లంట రాల లొ అమామ కాం. 
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పర మేర్ధీంబురస్క_రించుకొనిబవాు ప్ర పుయత్నంబునన వాగీయు దేన్రనింభ్రా భ్రార్థించిన 
నజ్రేవ్రండు సురమునిగ ణప్రార్థితుండై. ' “రగేషంబు విడిచి ప ప్కసన్నుం డగుటమీ లో 
కంబు లెల్ల నెప్పటియట్ల శేజంళై నప్పు డప్పర మేని నీకు సమరంబునందుం జాన్ర 
"లేకుండ పరం బొనంగెం బురందరుండు వజ్రాయుధంబువేత హాని లేకుండ నను 

గ్రహించెం దక్కినది క్పాలకు లెల్లః దమతమయాయుధంబుల చేత మరణంబు 
తేకుండ య్రుసౌదించిరి సకల దేవతలు జరారోగభూాతోపద్ర వంబులు నిన్నుం 

జెం వకుండునట్లుగా దీవించిరి మవార్షి బ్రవార్థి చేనక్తులు 1 స్వచ్చందమర ణం 
బయ్యెడు. గాక యని పలికిరి, 1369 

. అనిలున కౌరసపుత్రుడ, వనఘాత్మ్మక శే తృజుండ వా కేసరికి౯ 
సునలంఘనలాధుషముల, నన వరలేము సొ టేవత్తు ననిలునితోడన్ 1370 

. లేజంబున రెండవఖు“,రాజవు నీవచి దాంటి లంకాపురిలో 

నొజానకీం గని ముము ని, చ్చోం జావకి యుండ. బోను సుకుచిరలీలన్, 187/1 

. ఏను తొల్లి త్రివిక్రమానతారంబునం దిరువదియొ క్క_మాటు ధరణికిం బ్రదథీ, 
ణ౦బు చేసితి” నుటేయు చేవశాసనంబున మథ నార్ధంబు సళార్పిమధీ జాలరబులు 
పయోనిధిం బడ వై _చితిన యో్యోపధుల చే సము ద్రమథ నంబువలన నమృతీంబుత్ప 
న్నం బయ నప్పు చేను మహోబలవి క కృనుసంపన్నుండ నై నె యుంటి నిప్పుడు మహో 
వృద్ధుండ నగుటం జేపీ సరా క్రమహేనుండ నై యున్నవాండ నీవ సర్వగుణో 

వేతేండ వు బలసరాన క్రనుసంపస్నోండవు గావున. 1872 
| నీవిక మం బు జూడగ, నీబానరు లెల్ల వేడ్క నెసంగుదు నున్నా 

రోపొయుతనయ చూపుము, నీనీర్యమవా త్ర త్త మల నివ్రైోజపడంగన్. 1878 

ఈవన రాశి దాంటి జన శకేశసుత్రం గని నచ్చి మము సు 
గ్ నుని గావ నోపిన హారి ప్రభుం డెవ్వండొ యంచు పీకు చిం 

శౌవిలచిత్తు లె కడ భయరటున గాసిలు చున్నవార లో 
పావని వీర్ నంపజం గృపానుతిం గాన్రము చావకుంకంగన్. 13174 

. లెము పయోధి నీవు ననలీలగ దాటి సురారివీటికి 
బొమ్మ మహీసుత నెషేదకి వొాల్పుగ. గాంచి నుపశజనంబుతో 

రమ్ము మహోత్తుం ka నరఘురామునకు న్శి తి లేనిసంతసం 

చమ్మ వనాటవంశమున కెంతయు మేటిపీ గమ్లు మారుతీ. 875 
దింపుము విర్టుగర్వమున దేవం (ద్ర కము న నద్భుతంబుగాం 

బెంపుము మేను నిర్హగులు మే లన న నద్భుశనై కరి న్విడ్భం 

భింపుము క్రూరకసప్పు బగుఫీకరదె ఈ త్యుల కెట్ట భీతి బు 

ట్రంపుము త్యకలాగున నటింపుము నింపుము కీ స్ట దిష్కులన్ . 1876 

, అని జాంబవంతుంను బోధించిన నాహనుమంతుండు పర్వకాలంబునం బొంగు 

సము ద ౦బుభంగి నుపొంగి యబాంగతనగంగ మాంక్ కాయా ౧౦౦కు _లక్ 
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జూలంబు లంబరంబునం బర దదీయఫీవణనిరషంబుభ ంగి మహోనాదంబు' 

చీయుచు నవక్రపరాక్రమంబున జగత యంబును బాద త్రయంబున నొ గ్రీమింప 

నుషక్ర, కమిం'చు 3 బిర్ర క్రమభేవ్రపోలిక నోభావారణదీ మొదర్ని రీకుం డగునండ జ 

నుండలాఖండలునికే కోవడిందనళరీరం బుం బెంచి విజ ంభించి బంగరు గట్టుమాడ్కి 

దిట్ట యె చూపై నష్వు డప్విరశిఖాముణిరూ పం బు కేజంపూర్యమాణం బై Ex 

యీదృష్టపూ ర్వక్భావిశే కేషంబునం బొలిచెనంబరీహోపమం బె నతదీయనదనంటు 

ప్రదీపం చై విధూమపావకునిమొడ్కి శోభి నాసమయంబున, [877 

ప తొడరి జై త్యులపాలి ధూమకేతువు బో "3 లథఖ్నీంసం దగినవాలంబువాొని 

యంద సముజ్ఞ వ్రలస్ఫూ_ర్రి మైం గనుపట్టుముఖము వాని 

మేరుముందరమహో' మదినీధరతు. సైకమునీయదివ్యవ్య గ వొమువానిం 

బ్రళయ'కొలమునా టి భయద మేభుముభోంగి నురునడి గర్షించుచున్నవాని 

శే, సకలదిక్కులు భూరి తేజంబుచేత, నుజ్జ ప్రలంబుగ వెలి(గించుచున్న పొని 

దండీమెయి ముజ్జగంబులు నిండి నట్టి; మునుండగు త్రీ వ్రీవి కృమునిభంగిం గ్రాలువాని, 

చ. అనిలతనూజు( గాంచి కపులందజు శోకము వడి ప మానసం 

బున గడు విస్తయంబును సమున్న తవాగ్గ ము వీక్కటీనింగొ 

ఘనముల కై వడి'ని న్మిగుల గర్లలు సల్పుచు జీకతోడ న 

యనష్టనఘుని? గల్లి యుండిరి జయధ్వనులం గడు సన్నుతీంచుచున్, 1879 

అయుత హచుమంతు డు నీర్భమొ నబలుం డై వీరోలాపంబు లాడుట, శుభం 

వ, ఇట్లు విజ్బంభ మానశరీరుం డై యప్పనమాననందనుందు స్తోత్ర వాక్ళంబుం చేత 
నంత కంత కుత్చాహాంబు 'కొట్టెంప నీంహాొంబు గొరిగ వ్చరరటునందు విజృంభిం 
చినమాడ్మ్కి. విజృంభించి రోమాంచకంచుకిత జీనుండై _కొవుల నందజు నానం 
దసము ద వీచికాసందోవాంబులం చేల్చుచు రయంబున సావారినుధ్యంబున నుం 
డి వెలర్టిస హరినృద్ధు లగుజాంబవదాదుల కభివందనంబులు వేని మేభుగంభీర 

భామణంబుల ని ని ట్లనియె. 1880 

ఉ. ఎవడు ప్రాణ మిజ్జగతీ కెవండు నిర్ణరమార్లగోచగుం 
జెవ్వండు పోవ్యవావాసఖు, 'జఇన్వం డమోఘరయుండు శీస్టుగుం 
డెవ్వడు తత్సదాగతికి నేను గుమారుండం గాన నుత్సముం 
జెవ్వండు 'లేండు ధారుణి నహీనషరా క్రమస త్త ఏసంపబన్, 101 

సీ, వాలవిశేపదురాగరవాతశాహాతీ దలధరంబులు దూలి నులల జాం 
నతుల భుజ్ గు వా తాతి వేగమున నంభోనిధి గావాము ల్లూర్చ నొందం @ 2) 
గమనీయవనథ్' విఘట్టనంబున శే లవృతవండంబులు విటగ కూల 
దారుణాళనిసన్ని భో రుభుట్టనమునం బృధివీధరంబులు వీండిగాంగ 



కీ వ్కీ౦ంభా కాండ ము, 169 

. లే, ఏశ జలరాశి నవలీల వేగ చాంటి, కంక లేక ముధంబున లంక సొచ్చి 

సీతం గనుంగొని కృత కార్యసిద్ధినగుచు, నేగుదెంచద ముదమందు డెల్పకోవులు. 
క, పరువడి6 గమలవన వ్రియుం) డరుదుగ నొకమూటు దిరుగు నంతటిలో బం 

గరుగట్టు వేయిమాబులు, తిరముగ నయ్యినునిం గడచి తిరిగెదం గడిమిన్, 1808 

కో, దివినుండి వై న కేయుం, డవిరళగతిం బుడమి దిరుగునంతటిలో నే 
జవమున 'వేనులజు దివికీ౯ా భువికి న్లాంమెద సమగ భుజబలయు కిన్, 1884 

తే, అర్క. .డుదయా ద్రి పయినుండి య స్తగిరికిబోవునంతటిలో ణేను భూరిజవము 
మెజియనుదయా ద్రినుండి యాచర మగిరికి, వేయిమొటులు పోవుదువితత సరణి. 

క, జలనిధు లన్ని కడచి యా, వలిపారము( జేరి యచట వ్రాలక వారలకా 
బలువిడి మగడి కకచి యూ, వలిపారము. జేరుదుకా జవస్ఫూ _ర్రిమెయిన్ , 1888 

క, ఏపున ముల్లోకముల ది, శాపాలకపట్టణముల సరభ సవృ త్తి౯ 

భూపుత్రి వెదకి కనుంనొని, భూపతికిం దెచ్చి యిత్తు భుజబల మలరన్. 1887 

చ, పరువడి మూ6౭ండులోకములు భస్మము చేసెద శె లశృంగముల్ 

పజీయలు నా పెవక బుడమి వృచ్చెద మృత్యువుం బట్టి తున్మడళా 

దురుసున మేఘముల్ ఏగియ(దోలెద దాంపెద నేడుదీవులు౯కా 
శరధి గలంచెదకా వెదకి జానకి చెచ్చెద భర్త కిచ్చైదన్ = 1888 

5, ఉరుగలి నాకాళంబున, కరిగెడుతణేి నన్నుంజూచి వార్ష ౦బున నం 

బరచరభూతములు సుభా, వహారణార్థం బరుగుగరుడుం డని దలచు వడిన్, 89 

శ, దివి నోవరించి సీమా, ద్రివిధంబునC గొయ మలర ధృతి నభ్రము మ్రిం 

గ వడిం బోయెడునై వడి, దవులం జను నన్నుం గాంచెదరు కవివర్యుల్. 1890 

. శ, పరువడి నంబుధి దాంకుడు, తటి. బవమాొనుండు మణీ యు డాక్ట్యగి(డు దక్క 

ధరలో వే జొక్కండు దువ్మ_రగతి న న్ననుసరింపంగాం. జాలం డొగిన్,1991 

క, వినుం డోకనిముపాంతేరమున, ననుపమగతి మెటు6ను మెజుసినట్లు నిరాలం 
బన మగుగగనమునకు: జృయ్యున నెగసెద మిరు చూచి హారము నొందన్, 

క, ప్రమదమున నబ్టిదాంయెడు, సమయంబున నస్మదీయచటులాద్భుతరూ 

ప్రమును రమా నొథు శ్రివి, కమరాపము నట్ల మరు గాంచెద రిచటన్. 1898 

క, సురనాథు నోర్చి గరుడుండు, తీరముగ నమృతంబు మున్ను దెచ్చినభంగి౯ా 
సురవై రి నోర్చి యిచటికి, ధరణీపుత్రికను నేను దడయకం 'దెత్తున్, 1094 

చ, అమర న జేకయూాజనము ల్రమలీలం గడదరిగ దొలరటుద౯ో 

తముయును నింగియుకా ఫణిజగంబు చరిం'చెద, రెండుచేతులా 
గృమమున నా త్రికూటనగరాజమునుకా దగ బువ్యమూాక శ్రే 
లము. గొని తెచ్చి యిచ్చటని రాముని రాఖకుమూరిం గూర్చెడన్.. 1895 
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వు అని బహుప్ర్త ఫ,కొరంబుల విజబ్బంభమా ణశే రీరుండై య యమితబలపరా క క్ష ,నుకౌలియ 

గుహనుమంతుండు నిక్కంబుగా ఫోష్టీ గవిశేవణవిశిష్టుం కయ్యును సు ఖిసాగర 
నగ్న వానర వాహినీసంతోో పార మే తొదృళ సీరాలావంబు! ము పలికి ననచరులకు 

డ్కృంబుట్టించిననమ్గారుతీనంనను న నవలోకించిపర నూనం వభ రి కాంతం కరణుం 

డె జాంబవంతుం డి ట్లనియె, 1896 

క్ష మూరుతనందన నీ శ్రెవా రుర్వుర సాటిగలరు నారో నీవే 

ధీరోద్ధతిం గవ్సీవికుల, జారుణశోకము నినానిశం బయ ౫ శ క్రీం న్ చి 1897 

క ఈహరిముఖ్యులు నీకు స, మాహితు స్త్ కార్యసిద్ధి య య్య ఊక 

మాహాత త్యం బలరం ను, త్సాహంబున భుంగోళ ని బొసం గెడ నవా. 1398 

క, గురుల వ సాడంబున ముని, వరుల ననా వమున 6 న సవరం ద్ర సాదో 

త్ర్క_రమున నీ విప్పుడు స త్వరముగ నీయంబురాని దాం! ణము లీలన్, 1899 

క, నీ వరుగుచెంచునంతక్కు జీవిశములు త్వ కములు వేని యిచట సొం 

పానహిలంగ నిందజుమును, బావని యిటనుందు మేక పావస్థుల మై, 1400 

వ, అనీన నప్పవమానసూనుండు నానరవికు” నంవజుం గబ చునవలోకించి యేనతి 

జనంబుననాకాశంబున కెగయుటకుం పెదంబులూందిన నిమ్మ హి భరింపసంజూలక 

దిగ౦ంబడుం గావున నిమ్మ సం ద్ర నగ౦ బెక. త్ద్రీ యళ్ళంగతృం గాటకంబుమింద 

నుండి యవలీల చాంెవ ననిపలి! మాం ద్ర వృసమని కృ ముండ గుముహాబలనంద 

నుండునా నావిధతరుల తావిసరవిభ్రాజతంబులు. నుమృగ సేవిత శాద్వలంబునులతా 

కుసునుసంబాధంబును నిత్యపువప్పఫలద్రుముంబును సింవాశా పూలచరితంబును 

మ త్తమాతంగని పేవితంబును మ శద్దాడగ అసంఘుంన్తంబును సమంతతోనిన్పృత 

నిర్హరసలిలసంకులంబును నిలాతుంగ * చ , చేశభూయిస్థుంబును మహోన్నతశ్ళంగ 

సంగతంబును నగుమహేం ద్రపర్వతం క్కి యన్నగోపరి భాగంబున, 140! 

“ంధ్రుల్టి హూనుమంతుండు మహోం దృజర్వతం వక్క టు. రయం 

ఆతతపద్యాకరమున, మాతంగము బో లె గుచిరమరకతమణిసం 
నీత మగుశాడ్వల౦బున, వాతేసుతుండు సంచరించి ననచనకు లలరన్. 1402 

వ. అప్పుడు, 1408 

క, ఆభూవిభృచ్చిఖామణి, బీభత్సకవీం ద్ర పాదవీడిత మె సిం 
హోభివాతకుంభ' మగును, శ్రేభముచందాన నొ ప్పె 'సెంతయుం గడంకన్ , 1104 

క, వారివరునివజ్రసన్నిభ, చరణావాతి కోర్వీ లేళ శై లంబు పొరిం 

బొరి విడుచు బాప్పజలముల, కరణిళా గిరినిర్హ రములు గౌనంగ న యన్. 1405 

సీ. మానితమణిచ్చిత్ర సానుగోచరు లగు సురసిద్ధ సాధ్యులు వెజచి పొజు 
నిరుపమరత, కంపరములం గీడించు బీశగమఇ,గములు బీతి. బఆివ 

ర్ 



కీషీ ౦ధాకాండ ము, 1171 

భూరుహూశాఖా గ ముల మోందనివనించు పఖీ సంఘములు విభ్రాంతి నొంద 
గమనీయ సె కత గృముల్నపె నివారించు కిన్నరమిథునముల్ కృళతం గుందం 

కే, జటులమరకతమణిరుచి కా ద్పిలముల 
బ్రీ తిమెయి నాడు వారిణముల్ బెధరిపజివ6 
గఠినవారివిరభున పడా ఘాతమునకు 
భీతి. గొని గో త్రవరము కొంపించె నపుడు. 1406 

వ. మటీయు నమ్మహాశిలోచ్చయం బర్ధవినిస్సృతంబులై నభుజంగంబుల చేతనుద్దీపిత 
కేతనంబులచేతం బోలె నభిరామంబి యొ"ప్పె మజీయుం డ్రాసనంభ్రాంతు 
లై నమహర్దుల చేత. బరిత్యజ్యమానంటై యన్నగో_త్తమంబు సాగ్ధహీనుం డైన 
పథికునికై వడిం జూడ నొ ప్పె నప్పుడు మహోవేగుండును బరవీరహూంతయు నగు 
హనుమంతుండు వేగంబునందు సమ్యక్సమర్చితచిత్తుం డై లంకావురంబునకుం 
జనుటకు మనస్పవూాభానంబు గావించె నని యిట్లు కిమ్మీ_౦ధా కాండ కథా 
ప్రపంచం బంతేయు సకుగృంబుగా విను వించిన విని సంప్రవ్భాష్టచిత్తుం డై రామ 
భద్రుండు భద్ర వాక్యంబుల వారలం బ్రశంసీంచి యటమోా(ది కథాన్భ తాం 
తంబు వినిపింపుం డని యడుగుటయు. 1407 

కందగీత ద్రుత విలంబితసా్టగ తాగర్భచంపక ము, 

కరివరకానుదా దనుజ ఘుస్తర ధన్యకథా జితారిమా 
వరవిభ వానునా వినుతవాసవ విశ్వప వికృమాఢ్య భూ 
ధర హరి ధామడాకనకడాస్థిరకార్థ్య జగన్ను తాఖ్య శ్రీ 
కర జన కాముకాప్రణుతే శారు క బాణ విపన్నపాలకా, 1408 

ఖడ్డబ౦థ ము. 

రాజరాజ రాజ సేవ్యరాజపూజకా జరా 

రాజితానులోరుకీ ర్తిరమ్యుసద్దుణా కరా 
రాజవంశవర్య దైత్యరాజవైరి యిందిరా 

రాజసన్ని భాన నాభీ రాజితాబ్ద భాస్కరా, 1409 

చతుర్విధ కందము, 

సురవర సర్వశరణాగ్టి, సరమా మురహర సరసిజచరణా కరిపా 

పొరసఖ శశిరవినయనా, సరసా యదువర ధరధరసరసాత్త్య వారీ, 1410 

గద్యము. ఇది శ్రీరామచం ద్రచరణారవిందనుకరంచరసా స్వాదనతుంది లేందిందిరా 
యమాణమానసకులపవి త, కౌండిన్యసగో త్ర పద్మనాభ సూరిపు త్రవిద్యాసాం ద్ర 
వేంకటకవీంద్ర పణీతం బె న శ్రీమద్రామాయణం బనుముహాకావ్యంబునందురా 

మవిరవాశోకంబును హానుమత్సృమాగమంబును బుశష్టమూకగమనంబును సు 

బ్రీననఖ్యంబును సీతాభరణ ప్రదానంబును వాలిను గ్రీవులవై రానుకథనంబును 
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సాలభ్లేననాదికంబుశేత ను గ్రీవునకు విశ్వాసంబు పుట్టించుటయు వాలిసు గీ వుల 
యు షంబును వాలిమధనంబును సు శ్రీవరాజ్యస్థాపనంబును చాళావిలాసరబును 

రామసు గ్రీవులసం శేతంబును నర్బ రాత్ర నివాసరీబునుబుతువర న నంబునురాముని 
కోవంబునో వానరుల పరస్పర మేఫోనంబును వారిత్సంస్టాపనంబును నుహీసంస్థాన 
కథనంబును నంగుళియక ప్ర దానంబును సీతా న్వేవణంబును బిలప ప్ర వేళంబును 

స్వయం ప్ర ఛావృ త్తాంతంటును ట్రాయోప వేశంబును సంపాతిసరహాదంబును 
బర్వళారోహణంసు ననుకథలుగల కివీీ_ంధాకాండము సమూ _ప్తము., 

పడకు టతోపుటుట్తు. 

ఖా ఈకావ్యప్ర పతిపొదితుం డయినవీకేకశుండు రాను ప్ర భుం 

డీకల్యా ణకృతీశ్వరుం డయిన శ్రీ కృమ్ణుండు సం బీ తో 

సొకల్యుంబుగ నిష్టనీద్ధికరు లై బె చంచత్కృపాపూర్ల! శక 
లోకస్తుత్యకు మారయా చధరఃీం ద్రు 0 బోతు రెల్టప్పుడున్ , 

క య ల కు 



వాణీశ్ష్టరశంకర 
వను దేవేంద్ర ప్రముఖనిఖల చేవో త్తమసం 

/ NR కణ సేవిశపాదాంబుజ లీ 
TT లావిర్భూతావతార వారి శ్రీ కృష్ణా, [ 

వ. శ్రీ కేవా విన్నవంచెద నవధరింపుము "పకీలవ్చలగు కుళలవు లవ్వలికథ యి ట్లని 
చేదునం దొడంగి రి -తెజంగున శతు త్రుకర్శనుం డగువానుముంతుండు రావణనీత 
యెనసీత యున్నపదం  బన్వేసించుటెకు గగనమార్ల్షంబునం బోవ సమకట్టి. 2 

క. నివ్ప్రతిద్వంద్వమును గడుదువ్చ/ధర్ష, 5 మైనకార్యంబు సాధింప నాత్మ దలంచి 
పావని యుదగ్రమ _స్తక్కీవుం డగుచు,సుందరవృ పుంబుచందానం జూడేనా నె 

రుదు హనుమంతుడు మహేంద దృపర్వేతేంబున విహరించుట, శరం 
వ. తేదనంతీరంబ. శ 

క, విలనితజలకల్పము లగు, సలలిత వై డూర్యవర్ల శాద్వ్దలములయం 
ధల మారుతి ఛై రం బ, గల మంద యభథాసుఖంబుగా విహరించెన్. ర్ 

ర మృగపలిశై వడి మృగముల, జెగడం దోలుచు మహీ వాజబ్బందంబుల పై స 

ఖగముల నెగయం జోపుచు, నగచరపీరుండు వ్రీయవిహారము సలిపెన్, 6 
ను, ఘనమాంజివ్యపలాళవర్ల సితేర కృశ్యామవీతాభిరర 

జననానావిధథాతంయు క్షసముదం చ త్పానుసంచారయా 
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కని శాటామరభోగిరాడ్షరుడ గంధర్వాంగ నాగానని 

స్వనవిభ్రాజిత మైన్నకే లమునం జంచత్స్రితిం గ్ర డించుచున్ = 7 

క, వినుతీజలాశయమధ్యం, బున నొ ప్పెడును త్తదంతిపోలికి నప్పా 
వని నాగవరాయుత మగు, ఘనగిరతలమందు నిలిచి కడు భక్తి మెయిన్, 8 

కో, మునుకొని తూర్పు మొగం బై, యనువుగ నిజజన్మ హేతు వగుపవనునకు 
న్వనజూసనునకు శక్రున, కినునకు భూతముల శెజుంగ యింపు దలిర్చన్ = 9g 

ఉ. నీరధి ను తరింప గృతనిక్చయు డై పవమాన నందనుం 
డారయ నిండుపర్వీముల నంబుధి వొంగినభంగిం బొంగి సాం 
వారంగ నిష్ప(మాణతనుం డై చరణంబుల బావహుకొఖలం 
దోరపుబల్మిచే నడంగం ద్రూక్కె నేం ద్రము నమ్మ హే౦ ద్రమున్, 10 

చ, సలలితపు వ్పీ తొ గ తరుశాఖలనుండి పునూనమంజకు 
ల్లలజల రాల దారుణశిలా ప్ర చయంబులు వ్రస్సీ గూల ని 
స్తులఘనవ ప సంఘము వసుంధర వ్రాల ఖగంబు లార్ట న 
క్కు_లగిర సంచలించెం గ వికుంజర పాదవిభుటితా ౫ మె. 11 ల YVJa 

ర, ఆతేరుము క్షసుగంధిస, మాతతపుష్పములచేత నభిసంవృత మై 
ఖ్యాతిగ నగ్గిరి యతులవి, భూతిం బువ్వనుయ మైనపోలికి నలశెన్, 12 

క, ఉ_త్తమవర్యుం డగుకిపీ 

స త్తముచేం బీడ్య మానసానుకమై శ 
లో త్తమము జలము గురిసెను 

మక్రేభము జలము గురియుమాడ్కి౯ 'బెలుచన్, 18 
న, మజీయు నమ్మ హేంద్రపర్వతంబుబలవంతుండ గుమురున్నం దనునిపదొ ఘాతేంబున 

నివీడ్యమౌానం బె కాంచనాంజనరాజత లేఖలం జూపుచు( గాళీకరాళీవిను 
లింగినీధూ మ్రవర్ల్షావిశ్వరుచిరోహీ తామనోజ వాభిధానంబులు గల సప్తార్చుల 
లోన నుధ్య మారి ర్విశిష్టుం డైన వె శ్వానరుండు ధూమనిచయంబులం బోలె 
మనశ్శిలాయు క్రంబు లగుశిలాచయంబులం దొరంగించ నప్పుడు. 14 

క. బహువీడ్య మానమగు న,మ్మహేం దృశిరిచే నివీడ్భమానము లె 
ద్గుహల వసించినభూతని,వవాములు వికృతగతి మొజసె చారనిఫీతిన్. 16 

తే, కేలవీడానిమి త్తజ సత్వనాద, మపుడు విలయాబ్లినినిేవష. మనుకరించి 
యఖలభూతభయంకరమై ధరిత్రి నాకసంబును దీకు_లు నాక్రమంచె, 16 

క. వ్య క్షస్వ స్థికలక్ణ యుక్తము లగుపష్ఫథుళిరంబు లొప్పారువమురు 
ద్భు_క్షతులు విషము. గక్కు_చు, రకాస్యము లలర శిలలు గ్ర్యక్కు నం గలి చెన్, 

క, ఇటు కవిత క్రూ రవిషో, త్కట కాకోదరనికాయదనము లె స 
మ్రెటవాటుల( బగిలీన క్రియం, బటపట ఇా "లెల్ల చవేయిభంగుల బగ లన్, 18 
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తే. ఆనగంబున నెయ్యవి యహివిషంబు, నణ్యవ జన్మించె నట్టిదివ్యాషధములు 
సర్పసందప్పదలితవిశాలగండ, శై లవివమును వారేంపంజాల వయ్య, 19 

సే, ఘోరకాయంబు లగుముజీ కొన్ని ఫణులు, ప్రవగపదవీడితంబు లె పట్టుచాల 

కొవుడు నిజ లేజమునభీప ణా గ్ని ధిఖ్లలం, గృక్కు. చుగుహాముఖంబులుకల(క వెడలె 

కే, నుర్క_ కేం దృపదాక్ మ్యమాణ మైన, గిరివరమునందు నూతనాంకురములై న 
తరులు వికసేతకె క రవోత్పలసుగంధి, కుసుమవర్ష ౦బు లెల్లెడం గురి సె నపుడు. 

క, వారి తాళ సంవృతంబులు, సురుచిర గై రిక కవినీలజుష్టము లగు ప్ర 

_స్తరములు మనళ్ళీలాసం, భరితేము లయపుడు పుడమిం బడం దొడలెరహిన్ , 

న. నుజీయుం జిత త్రకాననసానుసంకోభితంబును వారిచందనవన విభ్రాజితంబుమదీ ప్త 
గె ౫ రకభాతుపర షీ ప్పంబు నగువు సేంద్రపర్వతంబుపావనిపదాఘాతంబున వితిగ 
కూలునో యనుభ యంబున నం దున్నపేద్ధవిచ్యాధరకిన్న రకింపురుషా దులుపాన 
భూమిగతం బై నహామాసవభొజన౦బులును నముహోకంబు లగుపాత్రంబులును 

హీరణ్మయంబు లగుకరకంబులును నుచ్చావచంబు లగు లేవ్యా భ వ్యుంబులును 

వివీధంబు లగుమాంసంబులును నార్హ భంబు లగుచర్మంబులును గనకొత్సరుయు 

_క్షంబు లగుఖడ్గంబులునుం బరిత్యజించి విచిత్రృదివా్యాంబరమాల్య్యాను లేపన 

పోరాలంకృతళకీరు ఆ లై ర క్రపుష్కరపత్రంబులభంగి మదఘూర్ష్మ మాన నేత్రం 
బులు గాల హారనూపుర శే యూరపారిహోర భర లగునిజసుందరులం గూడి 

కీస్టుంబున నగ్గిరికందరంబులు నిర్లమించి సుమేరునమానశరీరుం డగుహనుమం 
తుండు నరవానరనాయ కార్థంబుగా మహావేగంబున మకరాలయం బగుసము 

దృంబు లంఘించి దుష్పా?పం బై నతదీయదవీ,ణతీరంబు సేరనిశ్చయించిన వాం 
డిట్టిదుమ్కురకర్మ్మంబు సేయ నెవ్వరికై న శక్యం బగునే యని యగ్గంచుచు నణి 
మౌొదిసిద్ధులం జూపుచు విస్మితులై స సితేంబు లగుముఖారవిందంబు లందంబు 

తె యల నంతరితుంబున నిలీచి "యప్రమేయుం డగుహూనుముంతు నవళలోకించు 

చుండ. దదీయసో త్ర నాదంబు లాకాక్ంబు నిండి చెలం7 నప్పుడు 28 
క, రోనుముల గగు ర్పొకవ(గ, భూమిధరోపముండు పవన పుత్రుండు మేను 

ద్రామగతిం "బెంచి ఘోరము,గా మేఘముభంగి నార్చి గమనోన్ముఖుం డై. 24 

క, రోవుచితం బగువాలము, భీమంబుగ మిన్ను దాక బెంచి పతీ త్రి, 

స్వామి పఫణినాథునీ౯ బలె, నామారుతనుతుఃడు విప్పి యల్లార్సి వడిన్. నిర్ 

రురు హనుమంతు౬డు వానరుల ముందజిల బృతిజ్ఞ సేయుట. పధం 

సీ, పరిఘసన్నిభదీర్త బావహునండంబుల సం స్తంభ మొనరించి సముచితముగం 
బదములు జోడించి పదిలంబుగ"( గటితటి మెయి నడంగించి తగువిధమున 

భుజములు శిరమును బొందుగా. గుదియించి తలంగకుండంగం భాదంబులూంది 

కర్ణము ల్నిక్కించి కడు వేడ్కతో హృదయంబున. బ్రాణంబు నాంగి పట్టే 
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లే. భె ర్యముబల౦ంబు తే జంబుశె"ర్య్భమూని, నొంపెసంగ దూర పథమునంజూవ్యనిలి। 
రు 

॥ గ 

పఫపొంచితవముకించి వులకించివాలుస్తుళాంచి, పంచి తా టిం చిచివ్వునమిన్ను దా, 

న. ఇ ల్రెజింగున౦ గ్రీడాగతి గగన 0బునకు! దాయ వాయ య వాస్టనరపుంగవ్ళ 

గంగదాదుల నిరీల్నీంచి వ్రాన్భహ్యా.లవలాహాకగ శ్రాసముబ్బ బం భణగంభీరళ్ధా, 

ణంబుల ని ట్లనియె, ? 

చ, తడయక యింక నూకుం బృమువం బగుంంపల నని డాంటే పెం 

పడరంగ లంక సొచ్చి రిపు లక్షము వచ్చిన సావాసంబునం 

గడిచి మహీసుత న్వెదకి కాంచి రఘూ గమునా గం జెప్పి మో 
కడ కరుదెంచెదల౯ా ముదము చారం గృ తాసు నె సయంబునన్, MT 

ఉ. చప్పున లంకలో వెడకి మ్షాసుత గాంశోనం గానకున్న నా 
చొప్పున నాకము న్వెవకి మూచెన నందును గానగున్న శే 

వ. వను సర్వప్రకారంబులం గృతకానష్టం కి నె వీగం జూచి వశళ్శ్చెచ నని పలి! 
(14 

నద్భుతజనంబు న నంబరంబున కిగసి వవ్యుడు. 0. 

క. దాయెడురయమునం బదముల, వ్రేటునకుం గాక పాను విటిగి మహీభ్ళ 
త్యూటములు భూరిభూరువా, కోటియుతంబుగం ఒయోధిం గూలెం బెలుచన్, 

ఎరుడు హనుమంతు జాళాశ నున గయకు, శ్రుశుం. 

క. సమదమనోహరకోయ, క్రీ మకము అఎగుపుష్పుకాలిలీగం; గళం, ౯ 
రమణీ యోరుభుజూ వేసమున నైంటం గొని మింటం గడువకిం జనియెన్, 92 

శా.ఓజికా దూరపథంబు పోవుటకు నుదో్యోగించుసక్నంధు న 
వ్యాజ ప్రీతి దలిర్ప నంపం జనుహృ కి వృంధువ్న్వం:బనా, 
చేజశ్భాలిమరు త్రనూజవిలసర్టీర్థరువాత బిగ 
కాజ ప్రాతేము కొంతే ద వ్వతనివెన్స ౯ బోయె నమ్యెద్ధతిన్ ; రీ 

ఆ. నుజీయు నూరు వేగనుధితంబు లగుసాల 
తరులు కొన్ని పవనతనయు వెంట 
నరిగా దండయాత్ర కరుగు భూపతి వెంటం 
జ నెడుసై న్యములకు సాటి యగుచు, 84 

లే పుష్పితా గమహోన్నత భూరిభూజ, మండమండితుం జై వృతచరవరుండు 
వాయుపథమున మేరుపర్వత ముకరణి, స్ప డద్భుతదర్శనుం ౫ వెలిం, ౪ 

లే. సార వంతంబులగునుహీజములుకొన్ని ,పరంగలనణాంబునిధి యందుంబడిమునింగె 
ననిమిపాధిపుభ యమున నష్టీయందుం, బడిమునింగెడుకొండలపగిది దోంప, 86 
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క. వికచసుమానృతు. డై వాయుకుమారుండు చూడ నొప్ప నొగి సాంకురకో 
రకములచే భునఖద్యో,తకములచే నొప్పు భూమిధరమో యన (గన్. త్ర 

వ, మజీయు. గొన్నిమహామహిరుహూ౦బులు పావని భుజా వేగోళ్లితంబుతై యొక్కీంత 
దూరం బన్లుహోవీగుని వెంటం జని త ద్వెగవిము క్రంబుకై “ఫువ్పుంబులు విడిచి 
బంధు ప్ర స్థా పనార్థంబు సమాగతు వైన చుట్టంబులు బంధులం బనిచి మగిడిన 
తెజింగున మగిడి సలిలంబునం బడియె మటీయు. రడ 

ర్ వానరవాయువ్రే రిత్ర మె నానావిధవిచిత్రృమగుమృుదుసువముసం 
తానము తరునిక్రంబుల, వనైనుండి పయోధియందు బడియె లముగలిన్, $89 

క, ఆనసూనసమూహాంబుల, చే సాగర మవ్వు డొ ప్పెం జెలువుగ ఘనతా 
రాసముదయముల చేం గడు, భాసురముగ నొప్పు గగన భాగముమాడ్కి_న్, 40 

క, నానావర్షవినూతన, సూనసమూహములచేతం జూడం నొప్పి 
న్వానరు. డచిరద్యుతిసం, 'తానంబుల నొప్పు వారిధరము విధమునన్. - 41 

వ, అప్పుడు, 
42 

తే, సుప్రసారితములును భాసురము లగ్ర, భాగగతములు గై నతద్బాహు లొప్పె 
ఎ లశీఖరంబువలననిప్వా_/ంతేముల గు, పంచము ఖశోభితము లైనఫణులకరణి, 

క, ఆకసముస్రింగం జను గతిం (బ్రాకటముగ న స్టీజలము. ద్రావుటకొజుకుం 
చేంకున నేగెడునశై వడి, నాకవివీరుండు పొల్లై నంబరవీథిన్. 44 

తే. చటులగతి వాయుమార్లానుసారి మొన, 
కకీనరుని చంచలా ప్రభా కారము లగు 

చమువులు పొల్చెం బర్వతస్థంబు లెన 
సమధికానలదీ పకుండములకరణి. షక్ 

తే,మతీయు నుద్దీ ప్తము లుపరిమండలములు 

వీంగములు విశ్రు తము లగువింగనేత్త 

కులవిభూ వణుదివ్య్భ చతువులు దనరె 
_నుదితు లగుసోమసూర్యుల యొప్పు గలిగి, 46 

క, భాసురతాన్రుద్యుతి గల, నాసీకచేతం. దరుణాననము శోభిలె సం 
భఛ్యాసమభిస్పృష్టం బగ్గు, నాసూర్యునిబింబ ముట్టు లద్భుత భంగిన్. 47 

క ప్ప్లవమానుం డగుపవమా, నవరాత్శజువాల మపుడు నభమున నొప్పులా 

దివిపె నుచ్చి)త మగువా, సవునిమణిధ్వజ ము క్రియ విశాలస్ఫూర్తిన్. 48 
వన, ముటి యును. 49 
క, అతివేగుం డగుమారుత, సుతులాంగూలంబు వెనుక జూడంగ నొ ప్పెళా 

ధృతి బూజు సుపర్డునిచే, నతులితముగ కృష్యనూణ నుగుఫణిమాడ్మి_న్. 50 
క. అరుణాస్యుండు సితదంస్టుండు, సరసుండు నగునతండు వాలచక్రవృతుం డై 

1౧2 
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పరి వేష పరివృతుం డగు, ఖరకిరణునిచందమున 6 బ్ర కాళించె దివిన్. ర్1 

క అరుణస్ఫి గ్లేశముచేం, గర నురుదుగ నప్పు డొ ప్పెం గవివీరుండు భా 

స్వర7 రకాదిధాతూూత్కరమున కోభిల్లుపర్వతము చందమునన్, ర్ి 

. శరనిధి దాంయెడు తణి న, తృరుచరసింహు. ద శగుపవనతనయుని కతూం 

తరగతుం డై యనిలుండు సే, కరముగ గర్షింపం దాడల గాండదము[క్రియన్, 

అతులితగలిం గపీపతి య ద్భుత వై ఖరి ను  శ్రరాంతమున నుండి పరి 

చ్యుత యగుమహో ల్క_ పడియెడు, గతి నంబరవీథి నపుడు గాన న యెన్. 

మజీయుం బతీత్పతంగసంకాశుండును దీశ్హాకారుండు నగుమరున్న ండనుండు 
నుధ్యబంధ న రజ్ఞుబంధ సమయంబున దీగ్గీ భూతం మ జ నమాతేంగంబుచందంబున 

నందం బగుచు నాగరోపరిగతం బె నశేరీరంబుచేత సాగరాంతే" ప్రవిష్థ మొన 

తనుచ్భాయ వేత నేకాకారుండై. _యంబుధినడుము వాయువ్రేరెళ మైననావ 

పగిడిం జూపప్టై మజియును* గ్ర్ 

. వయీ దేశమునకు. జన, నాయాబేశంబు చూడ నంబుధినడువు 

న్వాయుసు తాంగరయంబున, బభాయకసోన్యాదమైనపగిదిం దోంచెన్, ర్6 

. శరనిధికల్లోలంబుల, వరగిరివర్భ ముల? కిననతీనిలుచే 
' బజజీయలు వాయంగందట్టుచు, నురువడి నభ మున వానరో సము డరిగెన్ 5? 

ర్ 

వ, 

దారుణబలవత్ ప సవగస్కమిారము దు ర్భారఘ ననమిర మొకటి మె 

ఘోరతరనిస్వనంబునం చారావారమును దొట్రునడ సుడి వెన్, ర్ర్ 

మజీయు నురో వేగ జనితవాయు వేగంబున మహోన్నతంబు లగులనణోదధిసం 
జాతకల్లోల మాలి కాజాలంబులు రోదసీకుహరంబు నిండ నెగయం జిమ్థుచు. ర9 

తే, ఉబ్బి గగనంబుముట్టి పయోధియందు, మేరుమందరసం కాశ భారిభ ౦౫ 

న, 

క 

క 

వ, 

సంఘముల లెక క్కపెట్టంగంజనువిధమున ,ఘనశరీరుండు పవమాసతనయుం డరిగె, 

అప్పుడు సముద్రజలంబు తదీయ భుజా వేగోత్కీ_ర్ల ౦ బై గగనంబున కెగసీ యం 

దున్నజలధరంసుతోడ సవా చరత్వీంబు పాటించి తానును జలదవిశేషంబువిధం 

బున నొప్పు నాసమయంబున, ' 61 

తీమిన కమోానకర్క_ట,కము లవి వివృతంబు లగుచుం గానంగ సయ్యె 

న్విమలపటాకర్ష ణమునం (గనుమునం జూపట్టు దేహి గా శ్రేములక్రియన్. 62 
అనిలజవంబున మింటం, జనుకపివరుం గాంచి యబిచరనాగంబు 

ల్వీనుతీబలాథుర్ణం డగున,వ్వినతాసుతు. డనుచుం హల వెజింగంచె మదిన్ .68 
అప్పు డప్పవమాననందనుం డగువానరసింబానిళ గరచ్భాయపది యోజనంబుల 
వెడల్పును ముష్పదియోజనంబుల నిడుఫునుం గలిగి నిర ర్మలాభ్ర సాంద్రపం క్రి 
చశందంబున జలంబునందు. జూరుతరంబుగా. బ్రకౌశించె వోజియును. 64 

శే, దీర్గ ర చేవుండు సంపూర్ణ కేజు( డై డైన, స్ప వగకుల శేఖరుండు నిరాఅంబ మైన 
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వాయుమౌార్షంబునం బత తృ వంతమైన, సుపచిరనగంబుచందానంజూడ నొప్పె, 
క. వ్రాకటముగ నే తెకవున, నాకపికులవర్యుం డరిగె నా తెరువున దో 

శేకృత మెనవిభంబున, నాకంధియు. జూడ నొప్పే నద్భుతభంగోన్. 66 
కొ, గగనమున ఖగకులములకు, ఖగ పతిచంనమునం దనరి కపి శేఖరుం డా 

శుగము క్రియ నభ్రపం కుల, చగువిధమున లాగికొనుచుం దడయక యరి#న్. 

క. నడి సభ్ధాంబులం దూజుచు, 'వెడలుచు నొక్కాక్క నోట వెలుంగుచు నొకచోం 
గడుల, బ ద్ర చ్చన్ను6 డగుచు న,ప్పుడు వాయుకుమామడొ ప్పెంబూర్ల శశిక యన్, 

లే, అమితఫలు. ఓ _నస్హ ఎ వగ నాయకుని చేత, నప్పు డాక్ఫృష్యుమాణంబు లై ల వినీల 

పొాండురారుణ కాంతుల. బరిథ విల్లు, మేఘములు చిత్త వె ఖరి మింట నలె, 69 

ధ్రద్తుసము దండు మైన్నాకపంః గతముతో హనుమంతునక సాహాయ్యంబు నే యుమని చెప్పుట, శశ 

వ ఇృట్టు రామునిబాణంబు చందంబున నమోఘరయంబున నంబరంబునం జను 
సమిరకుమారునింగని బెవతలుకుసునువర్ష ౦బు గురియించిరి బేవక్షులుకృత కార్య 
సిద్ధి వగుమని యాశీర్వీదించిరి యప్పరస “రాడికి గంధర్వులుపాడిరి సూక్యుండు 
చం ద్రుండుం బోలె సుఖలీతల స్పర్ముం డయె్టు సమోరుండు 'దేవతాతరుపుప్పు 
సుగ౦ధియ విసరె నాగయతీరశృస్సి న్లవిద్యాధరులు వరమానంనంబున నంబరం 

బునంబన్ని తదియవి, క మవి శేషంబు గనుంగొనుచుజహుభంగులం ద శంసించి 

రాసమయంబున నివ్వోకుకులపూ జార్జియగునాగ రండు తనమనంబుననే నమో 

కునాథుం డగుసగ రుని చేత వివర్ణి తుండ 3 నె నవాండ నీహనునుంతుం డాయిజ్యో[ 
కుసచివుం డీతేండు ఖేవంబు నొండ నస్తండుగాండిముహోత్తునకుసా హో య్యంబు 
గావింపనేని వాగిం ద్రియవంతులకు సర్వనిందానాగ్విషయోభాతుండ నగుదు 

నవీరో_త్రముండు వోత్సాహాయ్యంబున నొక్కింత సేద దీర్షికొని యవ్వల 
సముద్ర శేషంబు యథాసుఖంబుగాసంతరించెడుంగాకయని తలంచి తన చేతసుర 

శీతం బైనహిరణ్య ప్ర ప ఛానం బగుమైనాకం బనుపర్వత శే) ష్టం బు నవలోకించి 

నం ద్రా నీవు నిలింపపతిభయంబున + నాలోన డాంగి పదంపడి యతనిపంపున. 
చా శాశోకల వాసు బగుగాశుసులు నెకలి రాకుండ నప్రమేయం బై నపాతాళ 
ద్వారంబు నొ క్రమించి పుభఘప్రాయుండ వై చిరకాలంపుననుండి నావేత రశ్నీ 
తుండవై యున్న వాండవు నీవ ్ర సర్వతో ముఖుండన్ర గావున నీకుం గీ ౦దికీ మి. 

దికీ నడ్డంబుగాం జెకుంగశ _క్రిగలదిప్పుడు రామకార్యార్టం బుగా( గవిశాగూలుం 

డగువానుముంతుండుగగన మార్లంబు (బట్టి భవదుపరిభెగంబునంజనుచున్న వాయ 

డితనికి సాహాయ్యంబు నాచేత నవశ్యక_ర్రవ్యంబె యుండునితం డ్రికాపకుసచి 

వుండిమ్యోూకులు నాకుంటూజ్యులగుటం జేసి నీకునుం బరమపూజ్యులిమ్షు మ్మహోత్తునకు 

సాచివ్భంబుగావింపు మూసా చివ్యకరణంబువలన నస న్మత్స్ర యోజనంబులోపీంప 
రుం౦డు( గ ర్హవ్య కార్యంబు గావింపకుండు టది సత్సురుములకు( గోపంబుపుట్టిం 
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చుంగావున నీవు సు, బున జబంబులనుండి పయికి నిర్ణమించి చను దెమ్మ రను 

ణీయం బె నభనదీ శిఖర “ంబుమోాద నాక్కి_ంతసేపు ప 8 మెంచి యవల సము 

వ ద్యమార్లశేనంబు బంఘీంపంగలండు రామునివివాసనంబునుసీతావారణంబును 

వౌనుభుంతుని : సర శ్రమంబును విలోకించి లను స్రుంబున నిర్లమింపు మని పలికిన, 

చుడు మెనాక పక్టతేము సముద్ర మునుండి మై నా నచ్చుట, ర్రుర్దుం- 

అంబుధిమాట ౫ కొని నుహోద్రునుకో భిత మై నగంబు వై 

శంబసుసాం ద్రనీరచముల న్విరయంచుచు వచ్చు హీలళిచం 

దంబున సాగిహంబువు లుదగృతీ వాయపడంగం దోచికొం 

చంబుధిలళోన నుండి మువమ౭రంగం Gl కన్న సెక 'జనోద్దతిన్. 71 

. 9 తెజంగుస నిర్షమించి యొక్కముహూ ర్హంబునకు శౌతకుంభమయంబులు 

గిన్నరోరగే నీవిశ్రంబులును సూరో్టోడయసన్ని భంబులును గగనోల్లి ఖతంబులును 

స్వయం ప పృభం౦బులు సే నగుమహోన్నతేశిఖరంబు" చేతే నుపలవి, తుండై యాత్క్మీయ 

కృంగంబులు దర్శింపం జే చుచు. దదీయకాంతివిచేషంబు చేశ థన పసంకాళం 

బె నయా కాశంబును గాంచనప్రభంబు గావించుచు నాదిత్యశతసంకాళుం డై డె 

సాయునందను (వోూలం జూపట్టిన. 72 

మ.కని ఏం డొక్కనిశాచరుం డగుట నిక్కం బిక్క_డల౯ా నాకుం జ 

య్యన విఘ్నం బొనరింప వచ్చె నిటు లాహో వీని భంజింతుం గా 
కని యమ్మారుతి శ్రొధర క్రనయనుం డై మూారుతం బల్క_తో 

నునముం' దాశినధ్గంగి 'వతమున వీంకకా దాలె మైనాకమున్ * 18 

. అొంశీన నగ్గిరి వజ్రము; సోకిన యట్టునం జాల సుడినడి మురలకొ 

ట్రాకటముగ ధృతిం గై కొని, యూకపీవరు నేగ మునకు వార్షించి తగన్, 74 

వద్దు మైనా కే సర్వరీము హనుమంతుని 6 దనశిఖరముల పె విశ మించి పొమ్మని పార్పిర్ధించుటు శురుం- 

క, 

ల 

మానుషరూపధరుం డై, పూనిక నాత్తీయశిఖరమున నుడుఏీథి౯ 
గానం బడి గగనగతుం, డై ననురుత్సుతునితోడ నర్రిలిం బలిశెన్. 75 

. తరుచరవర నీ వీదుష్మురకర్మ మొనర్చి తింపుగా మచ్చిఖరో 
త్కరముల పై వ్రాలి సుఖం, బిరవందం౫ విశ్రమించి యేగుము బ్రీతిన్ 16 
మహో త్రూ ా సముద్రుం డివాకునంశసంభ వు లగుసగరపుత్రుల చే బరివ 

తుం డగుటవలన రామహీతయు కుండ వె వై ననీకుః 2 బ్రుతిపూజనరబు గావింపం 

దలంచినవాం డుపకారంబునకుః బ బ్రత్యుపకారంబుగాపంచు టదిసనాతనంబె న 

ధర్మంబు గావున ట్రకీకారార్థి యైెనయీసనముద్రు నిప్రార్థనంబు సీ నీవుసమ్మానింప 

వలయునీక విశే)స్టుండు రరాజ సేశతదూరంబులం ఘీంచుటేకునుషక్ర, మించి వచ్చు 

చున్న వా(డు భవదీయశిఖరంబులమిాంద నొక్కింత విశ్రమించి యవ్వల మార్ల 
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- శేమంబుసంతరింపం గలవాడని భవన్ని మి త్రీంబుసాగరుండు బహుమా నపురస్స 

వః 

రంబుగా నన్ను. బు త్లెంచినంజనుడదెంచికి నీవ మదీయశిఖరంబులమోంద నించు 
క్ సేపు వ్ త్రో మించి గంధవంతంబును స్వ్వాదును నగుకందమూల ఫలాదికం బుప 

యోగించి చ సముద్ర శేషంబుతరింపుము మాకు నీతోడ( ద్రిలోకవిఖ్యాతంబును. 
ముహాగుణపరి గ్రహోంబు లగుసంబంధంబు గలదు నీవు వేనవంతు లగుజబానరు 
లలో నతిే శ్రేవుండవు ధర్మ విచత్షణుం డగువాని కతిధి యగువాండు ప్రాకృతుం 

డైనను బూజార్డు ౦ డగుచుండ నీయట్టినుహోత్తుండు పూజూస్తం డగుట కీని 

సందియంబు నీవు దేనశేన్లుం డగు వాయువునకుం బుత్రుండిన్ర బలపరా క్ర ను 

వేగంబులనతనికి సమానుండవు పూజితుండ వై ననమ్మహోత్తుండును బూజనొం 

దినవా6 డగు గావున నీవు నాకు మిక్కిలి పూదపేయురడ విదూకు నొక్క కార: 

అంబు గలదు దాని నెజీంగంచెద ఏనుము, 17 

. మోదము వీడి చేనమునిముఖ్యు లవార్నిశము ల్ప)పాతీశం 
'కాదృతీచిత్తు లై బహుముఖంబుల. బాజుచుం దల్లడిల్లంగా 

నాదియుగంబునందు గిరులన్నియు అెక్కలు గల్లి మ _ర్ష్యలో 

కాదిసమ స్తలోకము లుదంచిత వేగమునం జరింపంగన్ 78 

అలిగి సుఫర్వనాథుండు శతారముచేం గుల శె లపతముల్ / 
చలమున6 ద్రుంచుచు న్నను వెసం గని డాసిన నేను భీతిమైం 
గళవళ మందుచుండ ననుకంప ననుం గొనిపోయి కంధిలో 

పలం బడ'వై చె గా డృచలభంజన హేలికిం జిక్క_కుండంగన్, 79 
. నను రతీంచిన కతమున, ననిలుండు పూజార డయ్యె నతనికి జన్మిం 
చినకతమున నీవును మా, కోనభూ మాన్యుండ నై తి నతిశయభంగిన్. రి 
నోవిన్నపంబు6 ౫ కొని, యాీాననధికి నాకు వార్ష మింపారంగా 

నీవస్మచ్చిఖరము పై, భూ వరసఖ విశృమించి పొమ్లు య భేచ్చన్. | 

. నే నిచ్చుపూజనంబులు, మోనుగ నందికొని నన్ను మన్నింపు కోవీం 

డ్రా నీసరెదిర్భనమున, నేను గృృతార్థుండ నై చెతి నంతయు బ్రీకిన్.. 2 
లసన నాశే లగ్రామణే యి ట్రనియె వక్ర 

రుడు హనుమంతుడు మైనాక పర్వతమును విడ్కొ_ నుట, త్రైధం- 

. అగకులవర న నీనొసంగు నట్టి సపర్యలు వచ్చె నుండంగాం 

దగ దిట మాకు భాస్క_రు( "డుదగ త గ్రుంకక మున్నె సంద్ర మిం 

పుగ దరియిందు వాండ నని పూని వ్రతష్ణ యొనర్శి నచ్చితిక 

మగటిమి పోడె యేను గుణమండన శ చెటుచేరకురడినన్ . ప్త 

"లే చటులజనమున నంబుధి సంతరించి, మించి సీతను లంకలో. గాంచి మరల 

సంచితంబుగ నిట కరుదెంచి నపుడు, కూర్చి నెజి పెద నీతోడ గోత్రతిలక, 
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వ, అని పలికి మహాబలనందనుం డాశే లంబుసె శగేలూాది (పసన్నవదనుం డై 

యచటు వాని సము ద పర్వతంబులు ు జాతకాతూవహాలంబు ల తన్ను విలోకించి 
య నేకవిధంబుల నాకీర్వదింప నిరాలంబం బగుగగనంబున 5 ఇగసి యమృహోగిరి 

నవలోకించు చు వాయుమౌార్షంబున నమోఘరయంబునం జనియె * నప్పుడు 

రెండవదియెన తదీయదుష్కు_గకరంబుం జూచి బేవర్షి గంధర్వసిద్ద విద్యాధరులు 

పరమానంద భ రితాంత8కరణులై సాధువాక్టంబులం బ్ర బశంసించి రంత సవా 

స్రాముండు హీిరణ్యనాభం బగుమైనాకంబు కడకుం జనుజెంచి మైత్రి నెజపు 

మః బ్ర మోదవి శేవంబున ని ట్రనియెొ. 86 

=ంర్భుర్టు: ఇంద్రు,ండు మైనాకపర్వ్యతమునకు నర మొసంగసట, చురురా 

చ, ధరణిధశేం ద్రనిర్జరహి తంబుగం బుట్టిన రామభ 

ట్రరవుగ డాత్యేము న్నెజప నేగెడు “నీనిపినాట వణ. 

సరము సఖుండ వెళి వటుగావున బంధుండ వీవ్రు నాకు న 
త్యురుతరపతు యుగ, మున నుర్వం జరించుచు నుండు మెప్పుడున్. 87 

క, నా కులిశము వఎని భయము, నీశెన్నండుం గలుగ దింక నీవు ముదముతో 
లోకములకు ముదమొసంగుచుం, చేకొని చరియింపుముయ్య శీతా ద్రిసుతా, 59 

క, అనిపలికి పాక శాసనుం డనిమిషపురి కరుగ నమ్మహో శే లము చ 

య్యన నిం ద్రువరముం గై కొని, తనమనమున భయమువిడిచెం దద్దయు(బ్రతిన్. 

వ. ఆసమయంబున, 90 

క, సురమును లాహానుమంతుని, గురువీర్యము బలము నెటు (గోరి రయమున౯ 

సురస యనునాగ మాతను, బరికించి యుదంచితో క్రిం బలికిరి నెమ్మిన్, 9! 

ఉ. బ్రక్క_పివీరుం డొక్క_రుండె యేగెడు లంకకు నం దసంఖ్యు లై 

రక్కసు లున్నవి" రితనిరంగును వారిబలంబు ెట్లాకొ 

యెక్కు_న తక్కువల్ దెలియు కెంతయు లెస్సయి యు౦డుం గాన నీ 
వొక్కముహూ ర్రమొత్రము సముస్ధతి విన్ను మొనర్పు (శ్రొవకున్, 92 

వ, మజియు. బర్వతో। సమం చా బై నఘోర్ రావసశరీరంబు గై కొని గగన సమంబును 
దంష్టా9కరాళ పింగాక్షంబు 3 నగువదనంబుతో నక కంబు చను వుతండు ని నిన్నుపా 

యంబుననిర్జి ంచి చనునో విపషాదంబు నొందునో “యెజుంగ నలయు నని పలికిన 

నాసురస యాగా కని రయంబున. ' 93 

ఉ. లోకభయావహంబు నతిళోకము నై ననిశాటికూపముం 
గ కొని యంజనాచలముకై వడి మే నమరంగం గిన్కుణో 
సాకసమందు మారుతరయంబు న మాబ్బులం దూట దోలుచు౯కా 

విక దలిర్ప సేగు కోవివరున కొడ్డము నిల్చి యి ట్లనున్, 94 



వం 

ఫీ, 

తే, 

సుందరకాండము. 

రుదు దేవతేల నచనంబున సురస హానుముంతున కడ్డము సనచ్నుట, చుం 

ఓరివనాటుండ సీఏపు, డారయంగా నాకు భవ్యు మెతివి నిన్ను 
నాగీరక వడి మ్రింగెద ముద్ధారానన గహ్వూరంబు గొబ్బునం జబొరుమూ, 

. నా విని శ్రీమంతుం డగు సావని చేదోయి ఫాలఫలకంబున సాం 
పావహిలం జేర్చి సురసా, బేవిం గని యిట్టు లనియె ధీరత్వ్షీమున 

. ఇనకులభ_ ర చామవీభు. డింలతియుం దమ్లుండు గొల దండకా 

వనమున సంచరించునెశ వంచన నవ్విభు జేవి జానకిం 
గొని చచేె సం_క్షికంధరుండు గొబ్బున నయ్యుమ. జూడ లంక క్రొ 
య్యనం జనుచున్నవాండ వివులాత్తుశు రాముడు పంప దూతనె, 

శీ 0. 

. కావున నీకు నోగిరము గా దగ దిప్పుడు లంకలోన న _ 
డ్దవిని జూచి రాఘువునిం చేర్చి త్వీదాస్యము వచ్చి చొచ్చెద 
న్చోవంగ నిమ్ము నన్ను రఘుపుంగవుకార్యము భ_క్రియు క్రితో 
నీవును జేయగా వలయు నెమ్మిగ రాఘవరాజ్యువా సినీ 
అని పలికిన, 

అక్కవీం జూచి పల్కె_ నురగాంబ మహోక్రధ నాకు నిచ్చటం 

జిక్క్ తి వెందుం బోంగలవు చెల్లదు నాకడ నీబలంబు నే 

నిక్కము నిన్ను6 బట్టుకొని నేర్పున న్రింగక పోవనిత్తునే 
తక్క_క నాకు నిట్లు మును ధాతవరంబు కరంబు గల్లంగన్. 

నా విని కుద్దుండై పవననందను( డీ టను చెలభంగులం 
బె చి య ల్ 

బోవలె నన్న నడ్డమయి పోవంగ నీక మహాత్తుం డై నయా 
భూవరుకార్యము౯ జెజుపం బూనితి వీవెటు నన్ను మ్రింెదో 

నీవిధ మంతం జూతు నింక నీవదనం బటు విచ్చి చూపుమా. 

రురు హనుమంతుండు సురనను జయించుట. చుద్దాం 

. అన విని నాగమాత జగవుంతయు నద్భుతే వుంది మూడ. జ 

క్క_న దశ యోజనాయతము గాం దన వక్ష బిలంబుం బెంచినం 

గను: గొని వాయుపుత్రుం డలుక న్లశ యోజనవిశ్రుతేంబుగా 

ఘనముగ మేను. బెంప నది గన్లాని వెండియు. బన్నగాంబయున్. 

ఉరవడి నిరువది ఊకోూజనంబులు నోరు పెంచినల జూచి విపీన చరుండు 

ముప్పదియోజనంబులు మేను బెంచిన నురగాంబ నలువది యోజనములు 

యాననం బె తిన నాతం డేయబది యోజన ములంతవాండై న నాగమాత 
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96 

97 

98 

99 
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101 

వెస పస్టి యోజనవికృ తా స్ట గాం౫ వానరుడు జెబ్బదియోజనములయంత 

యొప్పటయు జూచి యెనుబది యోజనములు 

నోరు పెంచిన సురకాంత మూరుతియును 
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బూని నవలియాజనములు మేను పెంప 

నాతి శతయోజనంబు లాననముం బెంచె. 108 

కే, అంత శతయోూజనాయతం బై నసురన 

వదన మివ్నీంచి పవమాన వరసుతుండు 

కరము మతినుంతు. కాట? దతొ్క్క_ల మెజింగి 

పురుగు టుడిగి శరీరంబు కుటుచ పటి చె, 104 

శే, చిత్రతరభంగి నంగువ్భమాశ్రు( డగుచు, సురస డారుణవక్త్రంబు. జొచ్చి వేగ 
వదనమార్షంబు వెలువడివచ్చి స నగుచు, నంబరంబుననుండ్ ము ట్లనుచు బలిశె, 

క, నీకడుపుం జొచ్చి వచ్చితి, నాంకలి దీజెం గద యింక నవనీతనయం 
దేంకువ వెదకంగ చేగెద, నీకు న్మొ)క్కె.దను గరుణ నొజిపుము తల్లీ, 106 

శే, అనిన సురకాంత నిజరూప మా శృయించి, వదననిర్లతుం డగుక పీవరుని రావు 

ఆ, 

తే, 

వ, 

వదననిర్లతుం డగుపద్మవై రివట్టు, హవ సొంపొర ఏశ్రీంచి యిట్టు లనియె. 107 
కార్యసిద్ధి పొంబు గడురయంబున నేగు మనఘచరిత లంక "కరగ యందు 
రాజపుత్ర. గాంచి రామునకు హితంబు,గూర్చు మదియె నీకు గుణము వత్స, 
అనిహిళము దెల్సిదీ విం చియరి?ా సురస, యవుడువేల్పులుహనుముంతుడాచరిం చి 
నట్టిమూండవ దగుకర్య మరసిదూచ్చిహర్ష మిగురొ త్తం గొనియాడిరాకనమున, 
అంత హనుమంతుండు గరుత్త ంతుండుం బోలి జవాతి కేకంబున నంబరంబున 
క౫గసి వారిధారా సే నీవితంబును 1 బతంగనిపే.వితంబును దుంబురు ప ప్రముఖనిఖలకై శి 
కాచార్యచరితంబును నె నై రావతపరిమ్కృృతంబునుసింహ వ్యా స్రుకుం జర పతగాోరగ 
వాహన సముహ్యుామానసంపత ద్విమలవిమూ నాలంకృతంబును నజ్రాశనిసమా 
ఘాతపానకోపక్ భితంబును గృత పుణ్య మహా భాగ స్వర్షజిద్ద రాజితంబును ఇ ఖ్ తే శ్రభా 

సేవితంబును గ గ్రహాచంద్రార్క నత శ్ర కారాగణవిభావి తంబునుమవాష స 
రాం Bane రం వివి  కంబునువిములంబును విశ్వంబును నీశాన్టి 
వసునిపేవితంబును దేవరాజగజాశక్రాంతేంబును జం ద్చసూర్యపథంబును జివ 
లోకవితానంబును శివంబును వితతంబును టహ్మానిర్మి తంబు నగువాయుమార్లం 
బున లంబపతం బగుపరగ్గీతీంబు కరణి నొప్పుఛుం గాలాగరుసనర్ల ౦బు లగు 
'మేఘంబుల6 బవనుని భంగి విరియం దోలుభు సారెసారెకు “మఘంబుల 
నూలు యుం గ్రుమ్మజ వెడలుచు. చ్రావృః బ్క్క_-లచంద్రుండుంబో లె శోభిల్లుచు 

క్షవీతసి తాసీతవక్ష ౦బు లగుమహాభ్రంబుల నూరు పేగంబున నాకర్షి ంచుకొని 
మానంద బోవు నప్పుడు, 110 

దురు సీంహిక హనుమంతున కత్షైవడుట, యైఢుం- ఆ 

* ప్రకటజవంబునం జ నెడు పావని. గన్లొని నీటిలోన సీం 
హక యన నొక్క రక్కసి యహీనకృపం దిను మంచు నాకు బా ' 



సుందరకాండము, 195 

యక విధి పెద్దకాలమున కాంకలి దిజంగం దెచ్చి పెకి నీ 

మెక మును దీనీ. బట్టుకొని మ్రింగెదం గాకని నిశ్చ తాత్య్యయె. 111 

శా,ఛాయాగ్రాపీ ణీ యాటచే నది మహాసంరంభ మేపారంగా 

నాయంభోనిధి నుండి మోందికీ రయం బారంగ లంఫించి త 

తోయా గ్ర ం౦బుస, దీర్ధమై భయనమై దుర్వాంమై వౌల్చు త్ర 

శ్కాయహ్ళయను బట్టి వేగ దిగిచెం గట్టల్క దీవింపంగన్, [18 

క, సింహిక ఛాయం దిగిచిన, రంహా ముడిగి సావానము పరాక్రమ మెడల 
న్సింహాపరాక్ర ము డగుకవీ, నీంసూాుుండు వెణిుంగంది వాలం జింగించె మదిన్, 

ప్రతిలోమనూారుతము చేం బ్రతివాత మగునోడభం ని. బ్రతీస్తుడ నై న 

గక చేగుండ న్ పంగా, కృకవీర్యుండ 3 నె తి చేల యెద్ది 'తెజి( గింకన్. 114 

కే, అనుచు. జింతించి నలు'బెస లరని చూచి 

చిపి వరీశీంచి క్ర ౦దుగా దృష్టింజొనిపీ 

తోయమున నున్న ఫూోరజంతున్రును గాంచి 

మది వివేకించి యాహానునముంతుం డపుడు. 115 

క ఉగ వ్రేవణుం డై యా, సుగ్రీవుడు వెప్పీనట్లు చూడం నిది ఛా 
యాగ్రాహీణి యా నిజముగ, నాగ హమున దీని జంప నగు నా కిచటన్,!16 

ఉ. అంచు. దలంచి వృష్టీసమయంబున మేఘము బోలం దా వీజ్బం 
భించి లయోగ్రమూ ర్తి గతిమించి సమంచిత రొ ద్ర భంగి. గా 

న్పించిన గాంచి రాష్షనియు, 'బెద్దటిలంబు క్రియ న్నిజాస్యముం 
బెంచి ఘనంబుమాడ్కి_ నతిఖీషణవై ఖరి న్స చేర్చి నన్, 117 

a 

రుడు హనుమంతుడు సింపొకోం జంపుట. శుషుం- 

చ, అనుపమఘోరనారకగుహాసదృశం బగు దానివక్తము 
న్షనుంగొని వజ,తుల్యఫఘన కాయుండు పావని బుద్ధిశాలి గా 

వునం బరికించి చూచి తనువుం దగం గొంచెము( జేసీ డదాకుణా 

కనిగతి మింటనుండి పెలుచ న్లుమికె న్వెసం దన్నుఖంబునన్ , 110 

వ, అప్పుడు. 119 

క, దానవవనితావక్రగు, చానరపరివృఢుని రాహువదనగతుం డా 
భానుని బోలె గనుంగొని, దీనత్వముం బొంది రపుడు చేవతలు మునుల్. 

ఆ. అంతం గొంత వడీకీ నాహనూమంతుండు, కజుకు గోళ్లదాని కడుపు సీంచి 
ర_క్రసి కుం డగుచు రవిచందమున నొప్పి, వేగ తన్ముఫంటు వెడలి వచ్చె. 121 

వ, పట్టు సిర్లమించి దానిం గొండొెక పొడువు నొని 1 చని సముద్రోదకంబునం బడ 

వైచె నంత నాలవది యెనతన న్మవోద్భుతకర్మం 0బుం జూచి యాకాళచరంబులగు 
భూతంబు లప్పవననందనుకడకం జనుదెంచి మహాత్మా ఘోరం జై నయీసత్వం 

104 



126 _ గోవీనాథధ రామాయణము 

ణః 

బు నీచేత నిహతం బయ్యె నీకు శుభం బగు నింక నెయ్యదియు నసాధ్యంబు లే 

'ెట్టకర్మ ంబులయం డై న నీకు ధృతియు దృప్టియు మనీయు దాతస్టంబును నశి 

యీంపకోండు నింక యథాసుఖంబుగాం జని రామునికార్భంబు సాధించి కీ ప్ర 

వడయు ముని పలికి యంతీర్థానంబు నొంచె నంత హానునుంతుండు ప్రతిపన్న 

ప్రయోజనుం డై క్రీసుంబున గరుడునిభంగి నాకాశంబున కెగసి శతయోజనా 

యకం బగుసము ద్రంబు నవలిల దాటి వేలాతటంబుం బేరి నానావిధవన రాజి 

విరాజితంబును వివధద్రుముభూమితంబును మలయోసనవనమండితంబును సాగ 

రానూ పసంభాతవివిధ గుల లల తావృతంబును సాగర సత్నీ ముఖోపల జీ తంబు నగు 

లం కాద్వీఫంబు గనుంగొని. [వచ్చి 

. ప్రాకట భూరి వారిదము వె వైఖరి నభ్శము నిండి యున్నయూ 

కాకతి. జూచి 'రూఘనరయంబును దేజము( గాయనృద్ధి న 

న్నాక రిపు బల్ల బనుంగొనిన నా కవరోధము గల్లుం గావునం 

జేవాని గాక ముం గుజుచసేయుదు6ల గా కని నిశ్చితాత్తుం డె. 123 
లీ ట్రీ రా 

. అనిలజుం డద్రితుల్య మగునంగము కొంచము చేవీ వెండి చ 

యానం జ బ్రకృతిస్థుం డయ్యె బలి నాంగి జగం౦బులు గొన్న వెన్క వా 

నునుండు శి విక కమాకృతిని మూటి యథాస్థితి నొంది నట్లు మం 

తనమున మా మూావాము నణంచి నిజస్థితి నొన్నకై వడిన్. 124 

రురు హనుమంతు (డు లంబపర్వతము సె ప్రాలుట. శుశుం 

. ఇట్లు నానావిధరూపధారి యగువానుముంతుండు నిజశరీర'బా వాళ స్టీం బుకుటు చ 

పజచి ప్రకృతిమాశ్రుం డై స శేతకోద్దాలక నారి కేళంబును సనానావర్ణ విచిత్ర 
ధాతుమండితంబును గగనచుంబి మహో న్నతళిఖరవిరాజితంబును బహూంవిధవిచి 

శ్రవన రాజవిఖ్రాజిత సా నుతలంబు నగులం బాఖ్య పర్వతశిఖ రా గృంబున వ్రాలె 

నప్పుడు. [25 
. తరుచరవికునిపదవాతి, నురవడి" గరి దరలం దరువు లా బుష్బ్పో 

త్క_రములు రాలె౯ ఖచరులు, వరనుతిం గురియించుపుష్పవర్ష ము పోలెన్, 

సురసకు6 జిక్క_క సింహిక, కజనక మైనాకమునకు నబ్బక యూర్చు 

ల్నెజిపక శత యోజనముల, చిరగతి దా(టియును గాని జెందండ యెన్. 127 

+ నడుము నడు గిడొక వ్రేల్మిడి, నుడుగక బహుశ త్రసహ స స 'యాజనములు చా. 

"డుక్వీవరునకు నూహో మడ దొంటుట యనంగ చంక నుదిం బరికింపన్ . 128 

. అంత నక్కా ౦డమిోంద. గొండొకదడవు పీశ్రమించి సమోారకునమూరుండు 

కళ్లెదుట, [29 

రంగచ్చంపకకురవక, లుంగవకుళ కుందమాతులుంగ పన సనా 
రంగకరవీరతిలకల, వంగ క్ర ముకతకురమ్యువన వా టికలన్, 180 



సుందర కాండ ము, 18% 

క జంబీరతాలవికసిత, జంబూ హొ ౦ంతాలబిల్వసరళ తమాలో 

క్ 

లో 

లలో 

దుంబరనింబక పిన్లక, నంబవి రాజతవిశాలతఠువి వీనములన్ . 181 

లలితసకల ప్తుపలవ, ఫలకుసు మోఖ బ్లసితనృశపటలరణతో్క 

కిలకీరశారికారవ, కలితమహో ద్యానవాటికల. గనుంగొనియెన్. 182 

మజీయుం బవనసం చలిత శాఖాశిఖా గృ గ, ౦బులును బుష్ప భా రనిబద్ధంబులు నువివా 

గాకీర్ణ ౦బులు నగుసరళ క్షి | కారఖర్జూర వి వి యాళుముచిళుందకుటజ కేతకీ ప్రియం 
గుగంధపూర్షనీపన ప్రచ్చచాసనకోనీదార్ ప్రముఖ నిఖలతీరువ్రా తంబుల నవ 

లోకించుచు. 188 

. వికసితేపువ్క_రకై రన, మకరందరసోపభోగ చు _త్రమధుపసం 
ఘకలరవనినాదితహాూ, ల్లకరరుర్ణిసరోవరంబులం గనుంగొనుదున్, 184 

చుడు సానుముంతు (డు లంకాపుకమును జూచుట. ర్రురుం- 

పుండరీకోత్సల కాండా భి రంజితాయతపరిఖావృతం బె నదాని 

శారదాంబునతుల్య జాతరూ పమహాోన్న తాశారమండితం శై kl నదాని 

గాంచనధ్వజపతా కామహాట్టాలకప్రా కారశ్ భితం 3 బెనదాని 

గై లాసశిఖరసం కాశ పాండుర రత్న వొర్య్యవినిర్మితం “థె నదాని 

. ఘనలతాపం కిచి త్రితకనకరత్న, తోరణకహాటచి త్ర ప్రతోళికా గ్య 
చత్వరవిశాల గోపుర సౌధవిపణి, మానిత స్తంభ సంవృతం బై నదాని. 185 

. సంతతాట్టాలకావతంసకయు వృప్ప,జఘనయు నవాంబుధాతవ్యస్ర్రుయు శతఘ్నే 
కాత్రి కూల శేశాంతయు, జిత త్రరత్న,నయనయొ కాంతనై వడి ననుచుదాని. [86 

. మతాయు ళభూలముసలముద్దరభిండివాలక ర వా జ పట్సహాస్తులును దంష్ట్రాక రాళ 

ముఖులును భయంక రాకారులు నగురథేవీరుల చేతసంర కే తక మ్యూంతరంబగు 

జాని నతిరమణీయగ గనోల్లి ఖతళిఖరికిఖర సం కాశం బగుదాని ననంతబలస మేత 

క్రూరమృగోరగ సంకీర్ణం బగుదాని నాశీవిమ సేవితం ఖై నమహోబిలంబుం బోలె 
భ్ యంకర రాతుసకీంకరసం కులం బె నదానినతివిచి త్రశిల్పకౌ ళలవిశ్వకర్యనిర్మితం 

బెనదాని ననంతబలసంపన్న రాత సరాజపాలితం బగుడాని మజియును.. 187 

రనుణీయకాంచనప్రా కారవిజితా ల కాపురం బె నలం కాపురంబుం 

దపనీయమణిగణస్థ గితపుష్కరచుంబిగనోపురం _బెనలంకాపురంబు 
సంతాన తరులతాజూలనిర్జిత దేవతా పురం జ బై నలంక్షాఫురంబు 

జీవరత్న పు భౌజితరమ్యభోగనతీపురం మై బె నలంకాపురంబు 

తే, భఛీమనిర్లోమ రాత స సోమ ములకుం గాంవురం బై నఘోరలం కాపురంబు 
ఘు 

సమరనిర్ణిత తై తె 9లోక్యసంపదలకు, దా(పురం బై నయట్టిలరకాపురంబు, 188 

చ కని యరుదందుచుః” మిగుల గన్రుసుగంధిలతాశతంబులం 

'బెనంగొని మింటితో నొరయు వేరగు (మ్రాకుల నొప్పు గట్టనం 
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దున మృదు కొ ద్వలం బుల( గనుంగొనుచుం దనరూప మేరికిం 

గనుపడకుండ సత్వరముగం జనియె న్వడి లంక డాయంగన్ . 189 

ధులు హనుమంతు 6డు అంకాసన్ని వేళ మును జూచి వితర్కించుట, శుఢుం- 

వ, ఇ క్తేఅింగునం జని లంక యు త్రరదాగ్టరంబునం జేరి దానిగు_ప్టికరంబునుసాగ 

రంబును ఫరోరశత్రు, డై నరానణునిమనంబునం దలపోసీ వానునాంతుం డిట్లని 

నితర్కించె, 
140 

శే, అరనీ చూచిన నీలంక సురనరులకు, నై న రణమున సాధింప నలవిగాక 

ఇలంగు చున్నది కఫ లెట్టు చేర గలరు, చేరి రాతసవిభు చేమి చేయం గలరు, 

క, రావణపరిపాలీతి ముగు, నీవిమమమహోష పురమున కెటు రాం గలండా 

భూవిభుంయు వచ్చియును రృత్లోవిభు నెటు చంపంగలండు ఘోరరణమునన్ , 142 

ఆ, నానుయి క్రీ దీని సాధింపంగా రాదు, దొనయు క్రీ దీని. దలంపరాదు 

జశీదపుసకు నిది యభేద్యంబు సాలవ, సాధనమున కీది యసాధ్య మరయ 113 

ఆ, వాటీగందనునకు వననచరవిభున కు, నాకు నిలునకును నయ మెలర్చ 

సత్వరముగ గతియు సంభావితేం బగు సలఘుఖభంగి నధికబలుల మగుట. 144 

ఆ, ఇప్పు డేటి చింత యిది నాకు. దగుభంగిం బురము6 జొచ్చి మనుజవరునిపల్నిం 

గాంచి యవల రిపునికడిమి మాయింపంగ, హేతు వరనీ నిశ్చయింతుంగాక, 

క, అని పవమానతనూజుండు, తీనమనమున నిశ్చయించి దళరథ భూభ్ళ 

త్రనయాభ్యుదయరతుం డ్రై, యనుపమనుతి మరల నిట్టు లని చింతించెన్, 

ఉ, పాయక హ్రారకెర్ము లతిబంధుర సత్తు లు తిగ్గ కేజు ల 

త్యాయతేవ క్రము అ,ణవిహారులు దెత్యులు గాచి యున్నవా 

రీయురుమూ ర్తితోడ నిపు డీపురము౯ా బొరరాదు భూమిభృ 

త్కాయులు రాశుసాధములు గానక యుండ మొజుంగి చొశ్చాదన్, 141 

వ, నుణీయు రాత్రిసమయంబున నిప్పురంబు సొచ్చి లమ్యాలత్యుం బగుకూపంబున 

జానకిం బరిశోధించెడం గాక యని నిశ్చయించి వెండియు దుస్పాధ్యయెనలంక 

వబోకించ తేనమనం బున, 148 

క్ర క్రూరవిచారుండు ఘోరా,కారుండు రావణుడు వాండు గనకుండంగ నే 

వ లంక సొత్తునొ, యెరీతి మహీకుమూరి నీశీ ంచెదనో. 149 

క, జనకజ చందం జె ట్లారొ, జస నాథునికార్ట మెట్లు సాధింతునొ య 
వ్వనితామణి నేకాంతం,బున( జూచెద సందియంబు పొందంగ చేలా, 1650 

క. ననరువామిస్త్రోదయమునసం బనివడి చీకోటులుం బోలె బాలిళుం డగుదూ 
తను గొని భూ'తార్భము ల, ట్లనిశంబు వినష్టఫలము లై చెడు ధాత్రిన్, 151 

శ్ర, దురహంక్కృతు బగుబారకు, లరయంగC గార్భముల చెబుతు రర్ధాన ర్థాం 
థె 



లో 

సుందర కాండము, 189 

తరమున నిశ్చిత యయ్యును, సురుచిరముగ నుంత్ర, బుద్ధి శోభింప దిలన్. 152 
ఉ. ఏగలతి నబ్టీసంతరణ మిప్పుడు వ్యర్థము గాక చెల్లు “నం 

కేగతిం బుణ్యుం డై నమను జేం ద్రుని కార్యము పాటి శెక్కు చే 
చేగలి లంక సొత్తు ర దనుజేంద్రుండు గానక యుండునట్టు లం 

'జేగతి సం చరింపుదు ముహీనుత 'నేగతిం గాంతు ని.ల్తేజిన్. 15ీలి 
క్, లెక్కకు వెక్కస మై మె నలు, దిక్కుల రక్క_సులు గమ ద్రిమ్మరుచున్నా 

రిక్క_డ నను జూచిన బని, చిక్కును దడ వ్రుండ నిచట6జెల్టదు నాకున్, 15క 

కొ దానవు లెటుంగ కుండ, జానుగ నా కిచట మెలంగ.6 జన చిక నెవ్యా[ 

వైన నిచట జరియింపం, గా నేర్తురె రాతసులకుం. గన రాకుండన్. 15్5్ 

క, దనుజాకృతిం గైకొని బో,రనం బొన్చెద నంటినేని రాతసవీపల్ 
గనుంగొనుచుండ (౫ నిప్పురి, ననిలుం డైనను బొరంగ నలుకు నురవడిన్. 156 

-ంధుర్లు హనుమంతు (డు వానరరూపంబుతో రాత్రియందు లంక ౧జొచ్చెదనని నిశ్చయించుట. శ్రైయుం- 

క, దానవు 'లెటుంగని యర్థము, మానుగ నించుకయు లేదు మటి యేరూపం 
జే నిపుడు దాల్లి భూపతి, మానిని. గనుంగొందు విభుని నున్ననం గందున్. 

ఉ. ఇంత విచార మేల నను నెవ్వరుం గన్లాన కుండం బద్ద్మినీ 
కాంతు(డు గ్రుంకు నంత కిటం గాతుక్ర 'మొప్బ్పంగ నుడి రాత్రియం 
"దెంతీయు. గీశమాపమున నీనగరం బటు సొచ్చి రానుభూ 
కాంతునిభామిని న్వెదకి కాంచెదం గా కని నిశ్చ తాత్తుం డై. 158 
సూర్యా స్తమయంబుం గోరుచు వె దేహీ పీ-వర్శనోత్సుకుండై. యుండ. నొండొక 
దడవునకు సూర్వుం డ స్పశిఖరిశిఖరాంతరతుం డయ్యె నంత వానుమంతుండు 
మహోన్నతం బె నతనశరీరంబు కుటు చవజచి ప పృషదంళకమా త్ర గాత్రుం డై 
ప్రదోషకాలంబున, దత్పురగోపుర ప్రాకారాధిరోహూ ణంబు. జ్ రమస్టంబును 
సూవిభ క్రమహావపథంబును బ్రాసాదచూలావితతంబును గంభర్వనగరాకారం 
బును శౌతకుంభ స్తంభవిశాపతంబును జారుబామోకరగబాతశోభితంబును 
సృటికోపల సంకీర్ణ "కా ర్తస్వర విభామిత స _ప్పభొమాప్టభౌను వ్రాసాదోపలవ్నీ తం 
బును వై డూర్యమణివిచిత్ర ముకాజాలవిభూపీ.త కొంచనతో్రణ రాథ సాల 
శోభితంబునువార్యవవి౯ క మరణ చమరమోభటవన సంకులంబును బాండురోద్దిద్ల 
వఏిమానమాతాసమాకు౪ంబును మహోర రజ్ఞాంబూనడజాలతి' *ేరణంబునుభీమరో 
౨.సబలో వేతంబును నచింత్యంబును నద్భుతా కారంబును రావణబాహాుపాలి 
తంబు నె నై నలంకాపురంబు గలయంగనుంగొని నిపాదవార్ష బులు మానంబునం 
చెనంగొన వై దేహేదర్శనోత్సుకుం డై వెండియు నిరీశ రిప నప్పుడు. 159 

అంర్చుర్టూ హనుమంతుడు లంకాపురం బంతయు6 గలయం జూచుట. తథా 

ఉ. హారపటీరహీరరుచి మై యుడుపం కులు చుట్టుం బర్వంగా 
ధారుణి సెల్లం గాముదివీతానము చే వెలుగరగం జేయుచు 

a 



100 నోవీ నాథ రామాయణము 

న్మారుతితోడ సఖ్యము నొనర్పంగ వచ్చినవాడు పోలె నా 
సారసశా త్ర వుం డపుడు చల్బనయె కనుపన్షై దూర్పునన్. 160 

శా, శంఖటీ రమృణాళ వర్ణం తగుచు నృంభూతచంచన్మరు 

వ, 

రా 

తృంఖాణద్వ్యూతిమండ లాంతరమున ౯ గన్పట్టం జీంకట్ల నె 
ట్ వ 

శ్రి న 2 Go గై నిక్ ఖండించుచు నభ్రవద రాణించుచం దు, స్సర 
డీ | ల #9. < + ప్రంఖ ద్రాజమరాళముళా బలెం గవి ఘు ౦డు గాంచె న్రహిన్. 161 

ఇట్లు చంద్రోదయంబు నీశ్నీంచి తన్తయూఖ ప్ప కాశితసమ_స్తవిస్తార యగు 
దాని రమ్యుకాననత్ యాథ్య యగుదాని కార దాంబుధ౮సం కాశదివ్యుభవనోప 
శోభిత యగుదాని సాగరో పమనిర్హోష యగుదాని సాగరానిల సేవిత యగుడాని 
సుపోవీ తబలసంగు ప్రయెవిట పావతిచందంబున నందం బగుడానిం జారుతోరణ 
నిర్యూహమయొబాండుర ద్వార తొ రణమొళుభంబగుభోగవతీపురంబుకై వడింగరం 
బలరుదాని శాతకుంభనుయమహోన్నత ప్రాకారాభిసంవృతయగుచాని మంద 
మారుతసంచార యగుదాని జ్యోతి రారని పే.విత యగుదాని గింకిణిజాలనిర్థోష 

పతాకాలంకృత యగు దానిలలిత వె శూర్యన జ తబంబులం జూరువామిోరరనూత 
న కేతనంబులంబురందరచా పాను రూపవివిధవిచి త్రతో రణంబులన గణితేనుణి ప్రభా 
సటలజటిల జాత మా పవితర్జికలంద_ప్పవోటకనిర్యూవాంబుల మణి సృటికముకాఫల 
నిరచితకుట్టిమంబుల స్ఫాటి కాంతర పాంసురూవీతరాజ తామల పాండురవై శూ 
ర్యతలసోపానంబుల, జారుసంజవనంబునరు ఓరవి త నంబులంగ్రాంచబర్జి ణరాజ 

హంససంభుంబుల నలరువుహూనీయద్యారంబులు గలుగుదాని ననల్బశిల్సి కల్పిత 
ముణిమందిర యగుడానిం దూ రాస్ట్రభ రణనిర్ధావ పతినాదిత యగుదాని దిగంత 
శ్రాంత యగుదాని స్వర్షలోకంబుభంగినింగివెలుంగుదాని నను త్తమ యగుదాని 
రత్నవసనో వేతయు. గోష్టాగారావతంసకయు యం శ్రాగార_స్తనియు నై విలాస 
వతివోలికి మెప్పుడాని నచింత్య మై యప్రమేయ మొ యసాధ్య మొ యద్భుత 
దర్శనయె యున్నదాని లంకాపురిం గలయ ననలోకించి విస్యయావస్ట్రృహృద 
యుండును సీతాదర్భన లాలసుండు నై తనమనంబున. 162 

* ఈనగరంబు బప్మీమెయి సెవ్వరికిం జొరం గూడ దెన నా 
(oan 

భానుతీనూజుం డంగదుండు పావక పుత్రుండు శేతుమాలకుం 
డేనును మైందుండు౯ ద్వివిదు. డెంతయు నాహాస మొుప్పవచ్చి గాం 
దానన్రు పండు సొచ్చి యలధాశ్రిసుత౯ా గొనిపోవం జూలమే. 168 

* రాము డమోఘసాయకుండు ల త్షణుం డంతకుభంగిం బొల్బునీ 
భూమికీ వచ్చు కొంత నరభోజనులం బొలిన్రచ్చు "కెంత యా 
భూమిసుతం గడంగి గొనిపోవుట యెంత వివారమేల నా 
కమెయి శంక లేక పుర మిప్పుడు సొచ్చ్చడ సీతం గాంచెదన్, [104 
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సుందరకాండ ము. 19] 

-ంర్టుథు హనుమంతునకు లంక రాతనీరూపముతో నర్దపడుట, చపురుంా 

. అని తలపోసి రాత్రి సమయంబున నప్ప్సురిం జొచ్చి ప్రి వ్ర వీ తతో. 

జనునెడ నిమ్మహోపురే నిశాచరిచాపముతోడ వాయుపు 

శత్రునిం గని భీకరాస్ట యయి త్రోవకు నడ్తము వచ్చి నిల్చి క 

న్లోనల మిణుంగుజుల్ సెదర ఘోరఘనధ్టిన మోటి నీ*ట్లనున్. 165 

ఎచ్చటనుండి యెచ్చటికి నచేగుచు నిచ్చటి కద్భుతంబుగా 

వచ్చితి మర్క్మ్టటాధమ యవారస్టభుజాబల కాలి 'రావణు౦ 

డచ్చుపడంగ నేలడు మహానగరం బిడి నీతెజుంగు నా 

కొచ్చెము లేక చెల్పుము సముస్ధతిం ప్రాణము గల్లి యుండంగన్. 166 

. నావిని లంకతో. బవననందనుం డీనగరంబువాకిటం 

గావలి యుండి క్రూరవచనంబుల న న్వెజవించె చేల నా 

త్రోవకు నడ్డమై ర యడుగు ద్రొక్కెద వెవ్వతె వీన్ర మున్ను గా 
ఫస నుంకో చెల్పు నుట నిక్కము నావిధ మంతం ెల్పెదన్. 167 

. అన విని యానికాటి పవనాత్మ జుం గన్లొని యేను లంక నీ 

యనిమిషకంటకుం డగుదశాస్యునిపంపున వీప్పురంబు నే 

ననిశము గాచి యుండుదు దురాసదనై నను గానకుండ నె 

వ్వరికి. జొరంగ రాదు నిను వారక యిప్పుడె దీర్చి పుశ్చెదన్, 168 

అనిన నప్పవమాననం౦దనుండు లంకానచనంబులు విని వృష్టి మేఘంబుభంగి 

విజృంభమాణశరీరుం డై డై శెండవశె లంబుకరణి సుస్థిరశ్వంబు వహించి తీ 

రూపవికృత యగుడాని 'నవలోకించి యి ట్రనియె. 169 

+ ఈపురి.౯ గల్లు వప్రము లహీనవనోపవన ప్ర కాండముల్ 

గోపురము ల్విశాలగ్భవాకూటములు న్మ న పార రృఖ్టసౌధము 

ల్వాపులు కూపముల్ దరులు శ్రాజితమందిరచళ్వ్టోరంబులుం 
జూపుల విందుగా నిపుడు చూడ వచ్చినవాండ రావ్సీ, 170 

అన విని రాతఠుసి మారుత, తనయునితో నిట్టు లనియెం దస్పక యనిలో 

నను గెల్వక యూనగరము, సునికితగతి నిపుడు నీకుం జొరరా దిచటన్, 17! 

. నా విని యారావవీతోే. బావని యి ట్రనియె నడిచిపడ నేటికి నే 

నీవీడు. జూచి వెస నీ, తోవ న్షనుజెంతు మరల దుర్చ మలీలన్. 112 

రుడు హనువాంతుండు లరికను జయించుట. శుద్టుం- 

అని పవనసుతుండు పలికిన, విని రాశుసవనిత., కోధవికృతానన యె 

ఘననాడంబున నార్చుచు, మునుకొని వెస నతనిజ్ొమ్ము ముష్టీం బొడిచెన్. 

. వాడిచిన లావు చెడక య,ప్పుడు వాయుసుతుండు గ్రోధమూర్చితుం డై వే 
పడంతి యని చంప నొల్లక, వీడు గడచిన భంగి దాని బిడికిటం బాడిచెన్ 



10 గోవీనాథ రామాయణము 

ఇట్లు వానునుంతుని చేత వ్రేటుపడి వజ్ర ప్రహోరంబున అక్కలు దెగి కూలుపర్య 

తంబు కరణి గాఢమూర్భాపారవశ్యంబున బుడమిం చెలి కొండొ కనసేపునకు 

లబసంజ యు వికలంబు అఆ నయంగంబులు సవగించుకొని యన్నిశౌచరి గద్గద 

కరేళ యె సవిరారకుమారు నవలోకించి యి ట్లనియె, 1175 

వీవర్య కప నన్ను6 గావుము చంపకు మిలలోన నిది వధు మిది యవధ్య 

మని యెజింగి చరింతు రార్యులు నీచేత నేను నిర్ణిత నైతి నిక్కువముగ 

నెప్పుడు నినుం గీళుం డేతెంచి నిర్ణించు నప్పు డిప్పురికిం జే టగు నటంచు 

మును నాకు వర మిచ్చి వనజాసనుం డమ్మహోత్మునిపలు కసత్యంబు గాదు 

శే. తత్సమయ మిటె నీదు సందర్శనమునం గదిసి వచ్చె మహీను తా కారణమున 
గ్రూరరాతసులందజు లఆహాలలగలగు, సమరమునంబం _క్రిక ంఠుండు బావంగలందు. 

. అనిలజ నీ విపు డీపురిం గని చొచ్చి యథాసుఖంబు గా చెల్లెడలకా 

జనకజను వెదకి వచ్చిన, పను లన్నియు. దీర్చికొనుము భద్రాత్ముడ వై. 111 

, అని పలికిన, 178 

సముదిత తేజుం డగునా, సమిీరతనయుండు కామచారిణే లంక 

నృముదంచిత విక్రవుమున, నిమేషమాత్రంబులోన నిర్హించి వడిన్. 119 

ఆవాకిటం బోవక లం,కానరణము కడులఘుత్వగతి డాంటి రహీ 

న్నావని పురి సొచ్చి రఘు, త్షైవస్తభుసతిని వెదక గాతూవాలి యై. 180 

ంధురు సానుమంతు డు లంకాప్రురము( ద్ర వేశించుట, శ్యుయుంా 

. పడంతుక నెపషమునం బతిచేం జెడం గల దీలంక యింక సీనం బనుచు౯ 

ఎడనుయడుగు మును పెట్టుచు, గడురయమహున రాజమార్లగతుండై యరి నెన్. 

We అ జ లొ న్ + . ఇట్లు లంకాపురంబు ప్రవేశించి ముక్రాపుష్పవిరాజతం బైన రాజమొర్షంబు దటి 

సిచిత మాల్యాభ రణంబులును ఏవిధాకృతిమూపంబులును దూరు ఘోవపురస్స 

రహాసితత్కృష్టనినదనినాదితంబులును వజ్రా ంకుశనీకాశంబులును వ జ్రజాల 

విభావీతంబులును దీప్తకాంచన స్తంభనిర్రితేంబులును శాతకుంభ శిఖరంబులు 

నగురాత,సగ్భృవాంబులచేత నంబుదంబులచే నాకాశంబుభంగి వెలుంగుచునికి 

నచ్చెరువందుచు బ్రైలాసళిఖ రాకారంబు లగుసర్వతో భద్ర సద్మస్వ స్థికనర్ల మా 

నాఖ్య ప్రభు గృహణ డంబుల చెడ చెడగనుంగొనుచు నానందించుచు నురగకంఠ 

శిరస్థ్రానోత్సన్న నుం ద్ర నుధ్య మతా రకస్వరభూపితం బె నమదనముళ్థ రాక్ష సాం 
గనామధురగీతంబు నంబరంబున నప్పరణకాంతలగీతంబుంబో లె మనోజ్ఞ ౦బుగా 
నాలకించుచు సోపాన చరతా,_౦తాజనమంజు నుం జీర కాం చీనూపురనిన దంబును 
హేవదండళాడిక భేరీ ర్భు దంగపటనోదిదివ వాద్య నిర్ణ వంబును హాగోత్పన్న 

ఖం యి 
శ్రీయావిశెపజనితశబ్బ్దంబులును రాశసులసింవానాదంబులునాకరి ౦చు చుజవత 

fa 
త్పరు లగుయాతుధానులమం త్ర నాదంబులును స్వాధాసయనిరతు లగువారి వేద 

| 



న, మటియును. 

సుందర శాండ ము. 193 

నేనఘోషవంబులును రావణ స్తవసంయు కు బగు రాశత్షసుఐగ సైారసంబులు ము 

వినుచు రాజమార్షగతు ల వివురించురమో భటుల నిరీఖీంచుచుందనిచని ముధోష్టి 

మగుబ్మంబున న నశరవృత్రాంత చేదకు లగుగూఢ చారుల దీశీ తుం జటింబఎముండీ 

తశిరస్కుల వృష భచర్య్మథారుల స్వాధ్యాయనిరతుల దర్భలు కోగింబుంం గని 

యనిష్టనివారకానుస్టాన ంబు సేయుదర్భముప్టి స్ప సవారణుల( గృ త్యామలం-బట్లం 

చి వానిచేత శత్రుమారణంబు నేయుటకు నాభిచారికహోమంబు గావించునట్లి 

వహ్నికుండాయుభుల నేకాయుల నేక కష్టుల లంబో దరపయాధ కుఎ (౫ రాళ భగ్న 

వక్తుల విషమాచారుల వావమునాన కృతుల బుషృమాలిశాధరు* గంధానలీ ఎ 

గాత్రల విచితృకనవోజ్ఞ సలుల నాతి స్థూలుల నాతికృళులనాతికున్బ = నాచివామ 

నుల విహాపుల బహురూపుల సుకూపుల సువక్చుల నరాభరణఘావతుు నానా 

వేవసమాయు కుల న్వేచ్చావిహారకుశలులం గూటమున్దర దండా యుధి ఖ్న వాసు 
శతఘ్ని ముసల పరిఘళూబన జ శ _క్రివృతపట్టినా శని వె పణీపాశధరుల హోటలు ౧) 
గ్ధత్ర సవాస్ర, సంఖాాతుం రథగేధిఫతినిరమ్షులె పురంబు నరం: .ంచు 

చున్న రాత సవీరుల నవలోశకించుచు గిరిమూర్థ ప్ర, పృతిస్టితంబును సవా టు 

రణంబును బుండనీకావతంన సపరిఘాభిసంనృతేంపును 'హేపుప్రు ఇకార సుం కిశం 

బును ద్రినివ్యప పసన్నిభంబును దిస్టంబును దివ్య నాదనినాదితంబును నా వసా సత్త 

సంఘుష్ట్రంబును భూవణసనసంకులంబును శ్వేతా భ్రనిచయోగముచనుుంగ 
వంతావనళదానధారాప ంకిలగ్భృ హోంగ ణంబును రథ యానవిమానవి రా నంగును 

ననల్బశిల్పికల్పితరత్న పా రావత ప్రముఖపళ త్రి విచి తి త్రితద్వారంబును న నేకగవహా న, 
పీరరాశ్షససురతీ తంబును స్వర్ణ పా పాకారనాండలయు _కృంబును మహో ము గా 
మణివిభూవీ. తాంతరంబును బార ర్ల స్థికాలాగరుచందనా.. కంబు నగురానణుని 
యంతగ॥పురదా్త్రారంబు సేరం జని యేప్పుడు. In2 

. గురుతరపూర్ల చం ద్రికలం గుంభిని నెల్ల వెలుంగ( జేయుచు 

న్సురవరు లెక్తుబల్డ దివియసాంపున నోష్టమున న నృ/మించుసుం 
డరవృవభొంబు లీల వితతద్యుతి నంబరమధ్యవ క్ర రె 
కర మలరారుచందురునిం గాంచి సమిారకుమారుం డయ్య౫న్, Ing 

[84 
జలధి కడ లెత్తి మోయ గలువలు వికసింప లోకగతదుఃఖంబుల్ 
దొలంగంల భూతీవ్రాతము, అటరంగల జంద్రుండు ఫాబ్చె సంబర పీథికి, [కి 

. అవనిలో మందరాద్రిస్థ యెనల: స్ 

యంబువులయందుల నమబస్థ యైనకోభ 
లలి బ్రదోవుములం ది కలయశాంతి 
శీశ్రకరుసందుం దగ (6 బ్ర, కాశించె నపుడు, tag 

105 
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చ, సురుచిరపుష్కురస్థరుచిసొంపుగ నప్పులయందు బోలె ఛా 
సురతరసాగరస్త యగుకోభ ప్రదోషములందుమాడ్కి. మం 
దరకుధరస్థలమ్మీ ఏితతేంబుగ ధారుణియందును౯ా బెం 

గరము నిశాకరస్థ యగుకాంతి నభంబున నొప్పి నయ్యెడన్ , [97 

ఉ, మందరకందరస్థ 'నుగును _త్తగ జేంద్ర విరోధిభంగి సొం 

వొందంగ పంజరస్థ ముగునున ఇత రొజమరాళము స న్స'లెం 

బొందు గంజరస్థుం డగుభారిపరాక, మ శొలినై వడిం 

జందురు. డొసప్పె సప్పుడు నిశాలతరద్యోతి నంబరన్థుం జై జ, [83 
ఉ. మానుగం దిగశ్ళంగ మగు మానితమ త్రేమహావృషంబుచం 

దాన మహోచ్చశ్ళంగ నుగున వ్యతుపారోన గంబుభంగి జూం 

బూన దబద్ధళ్ళంగ మగుభూరిమ చేభములిల. బాండుర 

శ్రీనిధి మైన చందురుండు చెన్నలశె నృరిపూర్ణ శృంగు. డై. 189 
&, మావానమూ _ర్రియుక్ జలథిమోవాననందను(డు స్మ హాగ్లవా 

గ్రాహవినష్టపంకుండు స్రకౌశరమా క్ర శృయనిర్శ లాంకుం డ 

వ్యావాతరోచి నష్టశిశిరామృతపూ రతుపారప ౦కు డు 
ఈాహాము మిటింగా నలరెం జూరుశ శొంకుండు పువ్మ_రంబునన్, 190 

క, సమరస్థం బగుకరిచం, దమున శిలాతలము నొందినమృగేం ద్ర ముమా 
డి మనోజ్ఞ పూజ్యుసామా,;, జము నొందిన నృపతిభంగిం జంద్రుం డల రెన్, 

సు, ధవళాంళూవయనప్టదోవము ప్రన్ఫ త్తక్రూరరా త్రించర 
ప ప,వరోద్యత్చిశి త శదోవము లస ద్రామాఖీరా మేసీతా 
ప్రవిషహ్యాత్త గె కదోవము భుసన్వర్లప్ర పృకాశంబు నై 
స్తవనీయంబుగ శ నప్పుడు ప్రదోషం ౪ బుర్వి రాగిల్లగన్. 19% 

వ. ఇట్లు వెలుంగు చంద్రుం గనుంగోని యలరుచు నాహనుమంతుండు వెండియు. 
చ సురుచిరతం త్రి నిస్వీనము శో తృసుఖంబుగ నాలకించుచుం 

బురుషులం గూడి తల్పమురం బొంది సుఖంబుగ నిద వోనుసుం 
దరుల లసద్విళోరము నుడంచితభంగి నొనర్పం బూనుని 
ర్భరతరరా ద్రవృత్తు లగు రాత్షసవీపలం గాంచె న య్యెడన్. 194 

రురు హనుమంతుడు లంకాపురం బంతముుం గలయం దిరుగుట. ర్రైర్పులా 

కే, స్యంద నాశ్వభ డ్రా దాసనసంకులంబు, లనవరతవీరలవ్షీనమా శ్ర శయంబు 
లు త్తమంబులు మ త్త ప్రచు త్తతరములగుకులంబుల: జూ నయ్యనిలసుతుండు, 

చ్ బిజబిజ డాసి యుండొఠులః బల్చుచు బొహున్రల న్విదుర్చు చుళా 
ఉరములు దట్టుచు న్టనువ్స లొయ్యనం గాంతలమి+6ద వె వైచుచు 

_ నృరవమదద్ర పలాపములు పల్ము_చు మేనులు పాననుత్తు తై 
. నుజిచురుల జి త్రీ చాపములు మాటికి నూటిగ నెక్కు - పెట్టుచున్, 196 



సుందరకాండము, 195 

వ, మజీయు ననేక ప్రకారంబుల జేహూనికారంబులు నెజిపురాక్సుల( గలయ నవ 

లోకించుచు వెండియు. 

చ. పురుషుల గాంగిలించుకొని. పొందు? నిద్దురవోవువారి భా 
స్వారతరగంధ లేపనము సల్పెడువారి సురూప వక్ర లై 

సరసత నన్ర్షీవారి నెకసక్కె_ము లాడెౌడు వారి? 'సక్గతై 
పరుసము లాడువారిని తపాచరకాంతీలం జూచె సమ్యుడన్. 

క, పరం బుసకొట్టుకాకో,దరముల'చదే మడువు. బోలె దంతావళ భీ 

కరఏరదానవులచేం గర మొసప్పెడునప్పురంబు గనుంగొనియె రహిన్, 
చ, వితతజగత్ప?భానులు వివేకధురీణులు శ శ్రద్రథాను లం 

చితరుచిరాభీథానులు విశేషబలు ల్వివిధొఖభిధాను లా 
తతధిషణా ప ధానులు సడాసురభీతికరాభిధాను లు 

న్నతపురి యాతుధానులు మనం బలర న్లనుపట్టి రయ్యుడన్ , 

చ, వివిధగుణాభిరాముల6 బ ట్ర వృద్దుల నాత క,గుణానురూపులం 

ట్ర విమల తేజుల స్వగతబరధురపీ క క్రోనుదోర్ని వా రుల 

న్పూవిహిత'బావాుసత్తు fo మనోద. సురూపవిగూపథారుల౯ా 
దివిజవిరోధులం గనియ ధీరుడు వాయుకుమూరు. డమ్యెడన్. 

చ, అరయ విళుద్ధ భా వల వరార్లల వల్లభస క్రభావల 

న్యజియు మహోనుభావల సమంచితరూపల రమ్యురూపసుం 

దరరమణోపగూఢల నదభ్ర సదృతుగుణ ప్ర భావలం 

దరుణులం గాంచె గంధవహానందనుం డంచితసౌధఏథులన్. 

చ. నిరపమజాతరూపమణి నిర్హ్మితహార్య్యతలంబులందు. బు 

ప్క్రరశర దై వతోత్సవము సేల్పి ప్రి ప 'యాంకసుఖోపవిష్ట లె 

సురుచిరరత్న హోర పరిశో భితఘుర వ జలార్షగాత్ర లై 
వరతనుకాంతి నొప్పు సురవై రినివిష్టలం గాంచెం 'గొండటన్. 

చు అనుపమరత్న హోరరు'దు లంగ(ముల చెగలుగంగ( జేయ నీ 

గ్దునం దల వాంచి కాంతుల నకుంఠిత లీల గవుంగిలించుచు ౯ 

ఘనకుసు మోపగూఢవహగంబులభం౦ంగ ముదం బెలర మె 

ల్లనసురతంబు స ల్పెడు నెలంతులం గొందజం గాంచె నచ్చటన్. 

చ, అరుదుగ ను శత్రరీయరహితాంగులC గాంచనరాజనర్లల 

న్చురుచిర హీమవర్హ ల మని నోజ్ఞ శ శాంకక ళ 05 వర్ణ ల 

నీరరుచిరాంగవర్హ ల ధనంజయవర్ణలం జం ద్ర వర్జలం 
దరుణులం గొందజిం గనియె నాథవియు క్రల నప్వురంబునన్ , 

క, అతులితవమునో భి రాముల, బతులం గని వ్రీతియు క్రభావంబులజో 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

208 

204 

205 



106 

త్తే 

వ 

శే, 

జ్, 

గోవీనాథ రామాయణము 

రతికి న్మెయికొనుదానన, సతులం గలయంగం జూచె సావికారి యటన్. 206 

జలజ సంకాశ నే శ్రసం క్రులను జంద దుఎతుల్యముఖపం కు కలను దటిత్తులిత రత్న 

హోరసం కొల వ్ ప ప్ర హీవాభవ, స్త్ర, పం కుణను జొ నచ్చటం సృ ఒబవగవరుండు. 

| ప్త తజుంగున నేద్చటివారి నెల్ల లయ నవలోకించి ద యప్పనమానన ౧దనుండు 

పరనూ భిజాతీ యగుజూానీ రాజకులప్రజా త యగుదాని నయోనిజాత యగు 

దాని నాధుజూత్ యగు]; ప్ర ఫ్లుఖ్ఞనల్లికై వడి నొప్పుదాని సంత తావి చేవ పాతి వ్రత్య 

మూ పధర్శ్శ మార్షస న్లసన్ని విష్ట విష మగుదాని భ ర్హ్భృచితానుసారిణి యగపడాని రామునిం 

చేరొని విలపీంచుదాని రామాలోక కననిశ్చయ యగుదాని. ద్రిజగన్ను తపతి 
తాశికోనుణి యగుదాని విరహ తాపరీ డితే యగుదాని సానునృ ఈం ప్రముక 
దానీ వరార్లో త్రమనిహ్క_క ంరి యగుదానిన్సీ సగ! కోంరియగుదానివన ప స్ ,న్ఫృ చె తయగు 

నీలకంఠిపగది సనలరుదాని నస్ఫుట ప్ర కాశ యగుచంద్ర శేఖలాగునం చాంసు 

రూమీతమొన హే సురేఖ కై నడి తతప్రరూఢ యగుబాణ రేఖ కరణి వాయు 
పుభఖిన్న "యగు మేఘ కేఖచొప ప్పునం గృశళాంగియె యనావివ్మృత తేజోవి శేషయె 

యంత రేస నాసహికరై. సమా ధేయ శె శీ భిల్యమై యుండుదాని ననంతగల్యాణ 
గుణసమేత యెనసీతం గానక దుం 'ఖాభివాతచిత్తుంతై కొండొక సేపు విచారించి 
'వెండియు లంకాపురంబు గలయ వెదకి. 208 
వరన జ డా గర్భిత వై వెడూర్టతణలములు భాసురస్సటికసో పానములును 
మణిషోరచారు కీ పొను స్తంభ పం కులు చిత్ర , కాం చనరత్నశిఖరములును 
విలసితన వరత్న వేది కాతలములు ద్యారచి స్ట త్రీతరత్నతో రణములు 
మహీ తముకా డాలనుయవి తా నంబులు బహుచి శ్రశోభిత భ దృవలభి 

దనరి ఏరరాతసరవ్నీతంబు వార 

యునతి సేవితమును మం త్రియుతము ఏదిధ 

చిత్ర మృగచర్ష్యవర్థ్యరాజితము నగుచు 
నలరునొస్థానసదనంబు గలయ వెదకి, ఏ00 లతో 

రులు సానుమంతుంతు ప్రుహ స్తాదులగృహాములయందు సీతను వెదకుట, ఛుతుం 

మజటీయు రూప్యకోసహిశ హేముభూవి.తవిచి త్రతోరణంబును విశాలరుచిరకమ్యో 
ద్వారసంవృతంబును గజహయ స్యందనస్థనిగత శ్ర కృమా స ౦హో ర్యమహోమాత్ర 
శూరసం పేసికీంణబునుసింవా ౩ వ్యాస్టుచ ర్మ నిర్త్మిః తతనుత్రాణో వీతంబునుదాంత కాం 
చన రాజతఘోవమవద్విచి త; త్రరథచరితంబునుబహురక్వే సమా కీర్ణ ంబునుబరాన్ట్యాస 
నభాజనంబును మహారథ సమావాసంబును మహారథ దర్శనీయపర మోదా రే వివిధ 
బహుసా హా స న్ ప మ్యునబశీ పరిపూర్ణ ంబును వినీతాంత పాలరతమోగ ణసురయీ తంబు 
ను ముఖర్థన నరహశీవకిక్టూర్ల ౦బును ముదిత ప్రనుదారళ్నంబును నరాభ రణని క్హా9ద 
సము న _స్వననిన్వనీఠఅిబును నరార్హ్శ చందనలి ప్పంబును రాజగు ణనం పన్న దమన 



వః 

సుందర కోండ ము. 191 

మహాోజనస మాకీర రంబునుసింవోభిగు ప్ల భవన ప వ పతీ కాకంబును భేరీ మృదంగ శ ంఖపట 

హాప పణవాదివాద్యన స్వనసంకులంబునుదందనొ దిని త్యార్చితంబును దర్శవేర్షమా 
సపర్వవాుతంబును రాశీ సపూజీతేంబును సముద్రసమగంభీరంబును మహారత్న 
పరిచ్చదంబును జందనాగ రుభూపవానితంబును 'సుహోజన సమాకీర్ణ ంబును గదా 
శ్వరథసంకులంబును మహానీయనపుర్చి రాజ మానంబును సింహోభీగు ప్రగుహాస 
దృశ ంబును నగురావణునిదివ్యమం దిరంబు6 గనుంగోని. 210 

అది లంకాభరణం బె, సదమిలబసారత్న కాంతిసంభరితం బై 

మదరాతససంకుం మె, త్రీదళపతిగృ్భుహ౦ంబుభంగిం చేజిలు చునికిన్. 21 

మనంబున నచ్చెరు వందుచు. జ! 

వనముల జూచుచు మేడలు, ఘనముగ నెక్కు_చును గళికాగ్భృహముల ఈ 
వ్వనికీం గన రాకుండంగ, మునుకొని ప్రచ్చన్నరూపమునం గనుంగొనుచుశ్, 

మటి యు గృమంబునం బ్రవాస్తునినివేశనంబును వెనకి మహాపార్శ్యునినివా 

సంబు నెనుక మేఘ ప్ప పతీకాశం బగుకుంభ కర్లునిని కేతన ౦బు శోధించి ఏఫ్టీషణుని 

నుందిరంబు వినుర్శించి మహో దరవిళూ పాత్షవిద్యుజ్జవ్వావిద్యు న్యాలివఒ జృదంమ్షుల 
సదనంబులు పరామర్శించి ధూ మ్రామునిసద్మంబు ఏశ్నీంచి ఫఘనవిఘననంవాతి 

విద్యుద్రూపళుక సారణులగృహాంబులు గనుంగొని యింద్ర ద్ర జిన్ని శాంతేంబు 

విలోకించి జంబువూలిరళి శ్రి కేతుసూర్యశత్రువ జ్ర, జ కాయధూమ్రాతశుకనాసవ 

శృోశఠవికటులనివాసంబు లాలోకించి వా నికోర్ణునినిలయంబు పరీశీ రిచి యుద్దో 

న్మ త్తమ శ్రదంష్ట్రరోమశ ధ్వజ గీ గీవహ స్పియుఖేం 'ద్రజివ్వాకరాళ విశాచకోణి శోక 

యూపాడభీమాడవిద్యుత్క. న్ధాళ్వకర్త నాగేంద్ర జిహ్వ కుంభ నికుంభాగ్ని కేతు 
రత్తి కేతు జేవాంతకన గాంతశాతికాయ నుహోశాయ త్రీశిరణి ప్రముఖయా తుధా 
నులేభవనంబులు కలయం దిరుగుచు లీలోద్యానంబులు వెదకుచు చెందును జ 

నకిం గానక్ యన్నియు నతి కృమించి. పురోభా గంబున, 2 14 

నిర్మలవినూత్నమణిగణ, నికి శ మై రత్నజాలనికరావృత మై 
శర్యోడ డ మై యలరా రెడు, భో ప్రాసాద "మొకటి పరికించి కన్. “నీ 

అందు. 218 

శూలములు ముద్దరంబులు, వాలంబులు శ క్తిభిండి వాలపరశువుల్ 

గేల ధరియించి శౌర్యము, | గాల గాపున్న దనుజ కాంతలం గాంచెన్, శ! 

మణి యును. 218 

. వివిధముహోద్వాానంబుల, విపిధలతాగుబ్యములను వివిధతరువ్రుల 

నిషవిధనికుంజంబుల నృనవమౌాన 'సుతుండో లయం బరికింభె రహీన్, 219 

, నాన్మాప్రహరణపాణుల, నానారూపులను భయద నానార్భటుల 

న్నానావర్ల శరీరుల, నౌ నాఖ్యుల6 గనియొం బవననందను. డచటన్. 220 



196 గోవీనాథ రామాయణము 

వ, నుటీయు మహాజనంబు లగుర క్త శ్వేశవీశనితవర్షంబులును జారిబూ న దబరిజ. 

తంబులు నగువాయసవహా స ౦బులను మహో మేఘం౦ంబుకరణి భీమనిర్థిీవంబులు 

సలుపుచు. బరతంబులపగిడి మదంబు గురియుచున్న రూపసంపన్నంబులున్సు 

బరగజాూారుజంబులును నె రావతసమానంబులును గులినంబులును గజవిద్యా 

ఛ్యాసంబునందు నికీ తంబులును బరమై న్యవిదారణంబులు నగుగజంబులను 
మేఘ స్తనితనిర్హోమంబులును సురాసురదుర్ధ ర్హంబులును సౌమజాలపరిచ న్నంబు 

లును దరుణార్క ప్రతీ కాశంబులు నగు రథంబులను జామిోాకరవిభానీ తంబులగు 
వాహీనీశతంబులను మణినిర్హితవివిథా కారంబులగుశిటిీ కాసందోవాంబులను విచ్చి 
త్రంబు లగులతాగ్భవా చి శ్ర కాలాయు క్రగృవా క్రీ జాగృహంబులన్లు దారువు 
య క్రీడా పర్వతంబులను గామోాద్దీపకగ్ళవాంబులను దివావిహారోచితగ్భవాంబు 

లను గలయ నవలోకించుచు నగ భాగంబున నుందనశనాచటస౦ కానంబును గ్రీడా 

మయూరస్థానసంకులంబును ధీరనిష్టీతేనుహోతీవ" సలంబును గై లాసశిరిసన్ని భం 
బును ననంతరత్త నిచయంబును ధ్వజయన్టి సమాకీక్ష ంబును నిధిజాలసమన్వీతం 

బును జూంబూనదమయశయసనాసన మణి ఖాజన సంకులంబును తో ద్రవికారమద్య 
కృత ద్ర వనంబును గుబేరభవనంబుపగిది మనోజ ౦బును నసరిచాధంబును నాద 

విశేషయు_క్షకాంచీనూపురమృదంగత లనిషోష నినాదితంబును డ్రాసాడ సంఘాత 
యుతంబునుబద్యస్వ స్పకశరచనావి శేష ప్రకొష్టంబు నగురావణునియంత [పురంబు 

గనుంగ్ "ని, బ్ర | 

ఎధ్టుల్టు' హనుమంతు (డు రాసణునియంతి పురము? ద్ర వేశించుట. శుఫాం- 

క. దనుజపతి తేజమున నూ,తనరత్నవి శొలరుచుల( ద ద్వేశ్ఞము సాం 
ద్రనిశితసవా స రళ్ళుల, నినునిపగిది వెలుగు చునికి నిచ్చ నలరుచున్, 222 

"జే, చారువై, శూర్టమణిగ ణస్థ గిత హేమ, జాలమై చంచలాళ క చాపపత్రి, 
జాలయుతే మైన మేఘుంబుసరణి నీగ్భ,వాం బలరుచున్న చేమందుననుచుంబొాగడి, 

వ. అద్దివ్యమందిరంబు ప్రవేశించి. 294 

చ కరిరథవాజశాలలు ప్ర కాశశిలీముఖచాసశాలలు 
న్గురుతరవాద్య శాలలు మనోవారనూతనచం ద్ర, ఇబ ఆం 

బరతల చుం బిదివ్యమణిమండిత కాంచన నాట్య శాలలు 
న్చురుచిరచి త శాలలును జూచె సమిీరకువూరు, డయ్యెడన్ . పిళిర 

చ. అనిమిష దై త్యపూజితము లంచితేచి త్ర సత త్రి సంలస 
ద్రోనములు సర్వదో హసరివర్ణితేము బృయనిర్హితంబులు 
న నవసురాజితంబులు ప్ర కాశ మనోజ్ఞ గుణో తరంబులు ఖు D ల 
న్షనుజవ రేణ్యుసద్యములు తప్పక మూ గవీంద్రుం డయ్యుడన్, 226 

వ, ఇ త్తెజింగున నవలోకించి తన్మధ్య భా గంబున. 297 



Chia 

సుందరకాండము t90 

రుచిరకాంచనచారురూపంబు నుచ్చి)త మేఘసన్నిభము సమిద్ధరత్న 
సంకీర్ణ మసురవంశ శ్రే ద్వకబలానుషప మ ప్ర లీగూప పళూప నులర 

లోకతుల్యము సరిభోక సంపక్సమాకీర్ల ౦బు కైలాసగిరి నిభంబు 

రమణీయ హేనువిరాజమానము వాద్య వసురాళికో భా ప్రవర్ణమాన 

తే, మఖిలకిన్నరయశు విద్యాధ రేం వృ, గరుడగం ధర్వచారణ సురవరేణ్య 

వ, 

తే, 

చ, 

దివ సదనా గృగణ్యంబు డేవదెోః చౌక, మార ణవ రాంగనాశతసంకులంబు. వలని 

నుజీయు నానాతరుకుసుమరజోవకీర్ల పర్వతా గ నద్భశంబును సంచలితచంచలా 
సమంచిత మగుపయోదముం బోక నారీ ప ప్ర చక పమానంబును హంస, ప వేక 
సమువాన్టిమానగ గన గామిసుక తివిమానసం'కాశంటును నభోమణినిభా గ ణి త 
మణిగణ ప్ర భాధ గడ్జగాయమానంబునుబవాథాతుచీ త్ర తనగా గవ తీ-కాశంబును 
గ్ర వాచంప దృచి త్ర త్ర విమ పథని కాశంబునుసమూహీకృ త శ్రసోనావర్ష ర్ల మేధువద్వోచి త్ర, తం 

మను బవహాురశ్వే చి శ్రంబు నగునొక్క_విమూనంబు గాంచి యందు. ఫ్ర 

. థరణిథరాళిపూర్ణ యగుధా తిని వృతువితానపూర్ల భూ 
ధరముల నా త్రపువ్పపరిభానము లై నమహో ద్రునుంబుల 
న్లురుతేరపద దృ కేసరమనోజ్ఞము లై "లె నసును వృజంబులం 

దరుచరవీరు. డచ్చట ముదం బలర న రకం న త్తటీన్, 280 

అతులిత పాండుపద్మముల నంచితన న్యసరోవరంబుల 

న్వితతస కేసరప్ర పుచురనీరజ సంఘముల న్య నోజ పు 

మ్పీతఫలిత ప్ప ప పల్లవిశశీతలన, తల సదగ్టినంబులో 

గృతకవిచి త్ర-శె ల లములం గీశచమూపతి గాంచె నయ్యెడన్, 291 
. కృతకవిచి త్ర తప త్రమణి కేనర శీంమప్రత త్రి జాలము 

న్షతేవసుచి ల శ్రపన్నగవితానముల న నన జాతిఘోటక 

తిను; అహోతుడంగముల గాజతీహా పామమృగప్ర, ప కాండము 

న్వితతసవోజవా స్తకరిణిగ ణము న్నరకించ నెంశయున్. ఇర్షిలి 

భూరివిద్రు .మకాంచనపువ్పపకు, చి త్రితేంబు లాకుంచితజివ్లాప త్ర 
లసితముమునుననో్యో న్యా భిలపనముల గు, కాంచనవివాంగమరయబునంగాంచెనచట. 

కమలపలాళవా_స్తములు కాంచన కిసరయు_క్షము ల్పుహః 

_స్తములు నియుజ్యమానము లుడ గృతరంబులు నై నైనచి త్రహే 

మనుయనుహోగజంబుల సమంచితనూతనపథధ ధ్య్మహ స్త యె 

ప్ర ముద మెలర్పం౮్రా గాలు నవలక్లీని గాంచె ఆ గవీంద్రుః డ త్తటిన్, 994 

రుడు హనుమంతుడు ఫుష్పకవిమానమును జూచుట, ధ్రుధుం- 

వ క్త ట్లభినవవిచిత్రచి త్రకల్పితంబును శోభనాకారరచనావిశేషంబును బరమను 

గంధబంధురం బునువసంత కాబ బారుకందరనవుందరసం కాశంబు నగువిచానంబు 



200 గోవీనాథ రామాయణము 

శోధించి శ్రీయరుదందుచు దళముఖబాహుపాలిత యగునప్పురిం జరించుచు, 
బతిగుణోత్కర్ష వశీకృతీ యగుదానిం బరమపతి వ్ర తాశికోమణి యగుదాని సన 
త్కులప్ర సనూని యీ! ఏతం గానక కోభననీతిమార్గన _ర్హియుం గృత ప్రయత్నుం 
డును దూరసామాతా,_రసమర్గుండు శగుపవననందనుండు సుదుగజతుండును 
బవాువిధచిం'తాన న్వితేచిత్తుండు నె కొండొక సేపు టిచ్చవడి యుండి వెండియు 
నశ్కాంచననుందిర రుధ్యాంబుననుణివ జ, చి త్రీతం బగుదానింద ప్తహాొనుగ వాత 

నిర్మాణం బగుదాని నప్రమేయా ప్ప ప రికారకృత్రి తి ముంబగుదాని నిర్హాణ కాలంబున 
విశ్వకర్మ చేతం బ్రశంసాపూర్వకరిమిగా విరచీతం జె నదాని నాశాశగతం బగు 
దాని వాయుపథప్ర క పలిష్మితం బై నదాని మా ర్రాండ సార్షచివ్నా ౦బుకరణి నలరు 
దాని నతి వయత్నేనిరి, శన ఏర్య్టీస్ణలం బగుదాని మహార ర్హారత్నానిచితం బగుడాని 
సు ప్రతిష్టితీరచనావి శేషతిరస్కతసురవిమానం బగుదాని మహోనిశేవయు క్షం 
బగుదానిం దపోనుస్థానపరా క్షమార్జితేం బగుచాని మనోభిలమీతసర్వ శశ 
మనళీలం జగుచాని న నేకసంస్థానవి శెషనిర్షి తం బగుదడాని నిత _స్తతస్తుల 

విశేషదర్శనం బగుదాని న్వామిచి త్ర గం బెజింగ వలసినచోటికిం జనుడాని 
మహాోత్తులును బుణ్యవంతులును మవాద్గులును మహోనందులు నగుళ క్రాది 
దిగీ చు లన ననంబుల చందంబున నందం బగుదచాని విశిన్షదిన్యం త్నా దినస్తుజాతేరబు 
నవలంబించి దివ సంస్థాన విశేష ణావస్షితంబుగా నిర్మితం బె నదాని విచిత్ర 
కూటం బగుదాని ననేకావాంతరకూటాలంక ఎతేం 2 చే నదాని మనోభిరామం 
బగుదాని శరదిందునిర్హ లం బగుదాని విచి త్రకూటం “బగు మేరుశిఖరంబు 
చందంబున నందం బగుచానిం గుంశలకో భిత వవనులును విఘూూగి న్మీతవిపర్య స్త స 
విశాలవిలోచనులును మహాశనులు నగునునిరి త ప్రలినూ? కారని శొకరుల చేత 
నువ్యూామానం బగదాని వసంతకాలికపుష్పుసమూపోచారుదర్శనం బగుదాని( 
బుష్పుక నామదివ్యవివూనం బు. గనుంసొని తన న్మధ్యు చేళంబున బహుప్తాసాద 
సంకులంబును విపులంబును నర్షయోజనపే క నర్మంబును సార్ల యూప్హయ 
తీంబును జతుర్విషాణ త్రివిపాణద్దోరచపరి వేని తంబును నసం బాధంబును నుద్య 
తా యుధరమోభటరతన్టమాణంబును రాక్షసపతీ ఎ సేవితంబును బలాత్మా_రా క్ర 
మష్టీమాణ రాజకన్యాసంకులంబును వక్రమకరతిమింగిలయుషపన్న గకమళాకుల 
వాయు వేగ సమాధూతసా గరోపమంబు నగునొక్క_మవానీయవార ర్య స్టింబువిలో 
కీంచి తన్మధ్యంబున, 

2కిర్ 
చ. భనదుగృహంబుకంకె బల దానవభ ంజనువీటికం ఇ ధ 

రునిసదనంబుకం శు నలరుదు ద్రునిగవాముకం"కు గంధవా 
పాునిసదనంబుక ౦ మెను బమూధిపునద ముకం కె హాన్య భు 
ద్దనుజులయిండ్లకం"టె నధికద్యుతి నొప్పెడుదాని నెంతయున్. 286 

ర్, వారిజగర్భునకుం దప, మారయ( గావించి ధనడుం డర్ధిం సొన దు 



సుందర కాండ ము, 201 

రా్య్వారగతి నతని ౫లిచి యు, దారత రావణుడు గొన్న దాని న్మిగులన్. 237 

. ఉరుతర భర్మ్య నీర్మి తము లుజ జ ప్రబరత్నమయంబు ప్రస్ఫుర 

ద్యరణస మావృతేంబు సముదగ గృవాప్ర ప కరంబు లోశసుం 

దరమును విశ్వకర్శ రచితంబును బుష్పసుగంధదీపస 

త్పరిమిళితంబు కామగనుభ ద వి తా నవిరాజితాంగమున్. 938 

మజియు మ_త్తవారణసంకీర్ల ంబును_ సర్వరత్నవిభూమితంబును గృ త్రిమమృగ 
సమాయు క కార్హస్వరహీ రణ్మయసుకృత_స్తంభసంవృతంబును గగనోల్లి ఖత మేరు 

మం దరసనం కాళళు ఖా కారకూ*టాగారాలంకృతంబును జ్వలనార్మ ప్ప ఫే-కాక్రహే 

మసోపానసంయు క్షంబును బద ద్యరాగమణిస్థ గితచారువితర్ణి కాకత్రవి రాజితంబును 

గాంచనస్ఫాటికజాలవా కాయనయు క కంజీను నింద్ర నీలమహోనీలమణి ప్రవ ర వే 

దికంబును మహాధనవి ద్రుమవిచి త తనిస్తులముక్తామణి సూత కుట్టి మవిరాజితంబు 

ను వపనీయనిభనుగంధిర క క్రచందనానులి _ప్పంబును చరుణాదిత్యనం కాశంబును 

నానావిధవరాకారకూటాగారపరివ్ష తంబు నగుదివ్యవివమానరత్నంబుం గాంచి 
త_న్షందిరమధ్యింబున శోభనస్వరూప యగుడాని రూపనతి మైనకాంతయుం 
బోలె రావణునకు మనగకాంత యగుదాని సువర్ల గ వా తవిరాజత యగుదాని 
స్ఫాటికావృతకుట్టిము యగుదాని మధ్యమధ్య డం తాంతరితనిరితరూపంబులు 
౫లదాని ముక్ష్తాప వాళ రూప్యుచామిక రవిభావీతమణి సంభభూవి.త యగుచా 
నిబతుంబుల చేతంబో లె నుణిభావీ తసమావ క కృకాంచనస్తంభోంబుల చేత నాకా 
శంబున కుద్గమింప గమకించుచున్న చానిచందరబునం జూపట్టుడాని సరిత్సముద్ర ద 

గిరరాష్ట్రాదిప పృథివీలత ణాంకిమహోవికాలచి త్రరత్నకంబళా స్తై స్త్ మె సరాష్ట్రగ్భ 
వామాలిని యగుపృ్ఫథివిభంగి నొప్పుడాని మ శ్రవివాంగసన్నాదిళ యగుదాని 
దివ్టిగంధాధివాసిత యగుదానిం బరార్థ్యాస్త సరణోవేత యగచానిం జంద 

నాగరుధూపవాసిత యగుదాని వాంనచ్చవచ్చాయపగిది నతిపొండర యగు 

డాని. బుపోపహోరవిచి త్ర తసుప ప్రభాకలిత యె క ల్యాప్ యుంబో లె సర్వానందదా 

యిని యగుడాని మనస్పంప్ల హోవజనని యగుదాని" వర్ల ప్రసాదిని యగుదాని శోక 
నాశని యగుదాని సమ స్తకోభాజన్నీ సీమ యగుదాని నొక్క విశాలశాల ననలో 
కించి తదీయసుషమాపవిశేషంబున + కిచ్చ మెచ్చుచు గంధవాహుండు రూపవం - 

తుండై రావణుం డిచ్చోట వనీయించి యున్ననాండని యెతింగించుటకు బం 

ధుం డు త్రనుబంధునింబో లె మహాసత్తు గం డగువానువుంతు నెదుర్కొనియెనో 
యన్న చందంబున గుబాళించు పాన భతమ్యూన్నసంభ నం బె నసముచ్చి తదివ్య 

గంధం బాఘా)ణించి యరుదందుచుః దల్లి యుంబో లె నింద్రియ పంచకంబు 
నింద్రి, యార్థపం చకంబునం దృ_ప్పినొందించు చునికి నా నందించుచు. 289 

సురదగమొో బ్ర ప్యాలోక మొ, పురహరలోకంబొ స్వర్లపుర మో బే వే. 

శ్వరలోకమెు యది యని య, త్సరుచరవీరుండు మదినిదలంచుచు మజియున్, 
10౧6 



క, తలకొని జూదంబున ధూ, కులే నిర్దింపం బడినథూ రుల క్రియ మి 

క్కిలి ధ్యాన నులమి యున్న, ట్లలరుకన్టకదిపకళికలటు గనుంగొనియెన్, 241 

క, వరరూపరుచుల దశకం, ధరు తేజంబున విభాషణ వ్రాతమనో 

హార కాంతుల: దన ృందిరు నురుదార వెలుంగు యనికి నతివిస్కితుం డై. 242 

క, వితతమణిమయకవాట, స్ప తతులచే రుచుల వెలికి. గ్రక్కుచు నున్న 

టతులితగతి నొప్పుతద, సృతిమానగ్భహంబు సొచ్చె బరమలఘుగలతిన్. 248 
యం ల 

ఎరడు హనుమంతు (డు ఫున్చు కాంతర్షతంబుల వీశను వెదకుట చ్చురుం- 

వ, 9 ట్లమ్మకున్నందనుండు దూర ప్రణిహి తెతణుండై. పాదన్యాసంబునం జప్పుడు 
కాకుండ మెల్లన జొచ్చి యందు నా సనావచాంబరపుహ్పదానుంబును నానా వేవ 

విభణామీతీంబును బాననిద్రావశంగతంబును మదన క్రీడా వా్ట్రయామపరిశ్రాంతం 

ఖును నిశ్చ ఛ్రాంతరభూపషణంబు నె నిశ్సృబహంసభానురం బె నపన ననంబుమాడ్కి 
ద క ర ఇటి NS) గ రీ 

రత్వీ ంబళొ స్తరంబుపై నిద్రించు చున్నవరనారీసహ స్తంబు నవలోకించి, 244 

క, ముకుళిత నయనం౦ంబులతోం బ్రకటితదంతములతే డ ఛాసురనీలా 

లకములత్ నొ ప్పెడుత,ద్వికభాతులయాననములు ఏవ్నీంచి రహీన్. 245 
మ. పవ లెల్ల న్వికనించి రాత్రులు తమ ప్రవ్య_క్లిచే మోడ్చుచు, 

న్కి.. వధూవ క్షనము లంబుజింబు లని యొంతే వ్రీతిం దద్దంధ ముం 

బవమానుం డొసలగంగ మూర్కొని యళు ల్స్ఫంగీతసన్నాదవై. 
భవయు_క్టీం గడు మ్రోయు చున్మి గుణసంపన్నుండు సానందుండై.. 246 

నే, మజీయు మాధుర్య సౌరభ్య మాంద్య కెత్య 
మౌార్ష వా దికగుణముల మలయు చునికి 
నీవెలందులముఖములు హృద్యుపద్మ 
సవుము'లై యుండుటకు నేమి సందియంబు, 947 

క దేవాంగనాస మావృత, మై నజ లెడువై జయంతహాధ సము క్రియ నేం 
డీవరగ్భృవాము నిశాటీ, వాసనృతమై యొప్పుచున్న దద్భుతభంగిన్ 248 

తె, నుతీయు నీరత్నమయదివనుందిరంబు, దనుజకాం తా పరీత మై తా రకాభి 
రాజితం బై నళ రదాధ్ర ౦బు మాడ్కి_(,గన్నులకువింతయైె యొప్పుచున్న దవాహా. 

ఆ, మజియుం బుణ్య శేషు పరినృతలై యాక, సమున నుండీ పుడమి జాటిపడిన 
తార లగుట నిక్క మోొరాజముఖులు శే, కున్న వీరి కింతయొప్పు గలదె, 250 

క, ఈయెలనాగల చేహ, చ్చాయలే నివ్వీచిత్త సదన మల ెడి౯ా 
చాయక వినూత్న తారా, చ్యాయలచే నలరు నాకసముచందమునన్. 951 

వ. అని బహు ప్ర కారంబుల. దదీయషప్ర భావంబు వక్కాణించుచునక్కాంతలలో 
నం గ ౦దజు పానానంతరగీతనృ త్యాదివ్యా పారకాలంబునందు నిద్రాపరవళ-లై 
తీలకంబులు మాసియుం గొంద జందియ లూడ్చియు. గొందజు వలువలు ఏడి, 



సుందర కాండ ము, 208 

యు. గొందజు కుసువముమూలికలు కొప్పులం జూజీయు. గొందజు కెలంకుల 

ముకాహోరంబులు రాల మేఖలలు వదల బరస్పరాంగంబుల. బతులంబ లె. 

గాంగిలించియుఖభూవ ణంబులు నెజయమెజయుతముతమవదనంబులు కవములంబు 

అని “తావ్రులకుC జచంట్లు ముసర వివృతవవనలును వికీర్ల కేళపాళలునై వాహిత 

బాలాళ్వుంబులపగిది సేలం బడి పొరలుచు ముఖపదన రబులు వేశీభుజంగంబులు హ్ 

నాభీసరోవరంబులు జఘన పులినంబులు బొహూుబిసంబులు కూర ర్యపద్యంబులు 

జంఘీ కామశరంబులు నేత్రమినంబులు వమ్ిజ చక, ౦బులు గలిగి సుప్తవాహ్ 

నులచందంబున నందంబగు వారి విలోకించు చు. ద్రిగ్ర్లి 

మ, తతమాణిక్యవిభూవణంబులు లస దై ప్రడూర్యహారంబు లా 

cx 

em 

తతముకనుణి దామముల్ మరకతో త్రంసంబులుం బొల్బెని 

చత చలేయకులాంగ నాళికుచనీ శేజాత మధ్యంబునం 

వత బలీ వచ శ్రీ వాకొబకహాంసాళి యో స, తానోన్నతిన్. ఐర్8 

ఎలిశాయంబ లయందును, వింసితకుచకటము లందు. విమలమణిగణో 
జషంభూషణ శేఖలు చె, న్నలవడ భూపణములట్టు లలరారె రహీన్,. బ్రైల్ర్డ్మీ 

, మానతనవాంబ రాంతము, లాననపవమానవిచలి తాగము లై య 
“ఉన 

యా్య్యూననము లపై మాటికి మూనుగ నొప్పా౫ జిత్ర ముంజులకొంలిన్, 2న్ర్ 

కనునీయవురకత ౫ వేయ కాంతులు రమణియవ శ్రమూలముల వెలయ 

దపనీయమణిజాలతాటంక రోచులు గండ పాండిమపొత్తు గలసి మెజియ 

రుచిరవజ్రోపల విచికలద్యుతులు నీలాలకంబులతోడ నాఘలళింపం 

గనకకారచీరణడద్ద, ౦టికాడుచులు మానితనితంబముల వే సె నృత్య మాడ 

తే, భూరిమాణిక్యరు చిర కేయూరరు చులు 

బాహుమూలజద్వ్యుతులతోొ బలిసి కలయ 

నీలము జాలు గొని పవళించి యున్న 
(sas 

రాతసాధిపుప్రాణవల్ల భల గనియె, బిగ్ 

క, ఆసతులసురభిము ఖని, శా సము మై కేయకుసుమశర్క_రఫలము 
ధ్వాసనసుగంధభ రితం,బై సుఖముగ నుడిసె నలదళాస్యునిమోందన్. 257 

క, కొందటు రావణువనితలుసందునం జాలు గొనియున్న సవతులముఖము 
ల్పొందుగ సారెకు మూరొ_ని,రందంబునం బం_క్రీకంధథరాననశంకన్. 258 

నవ. మజీయు నయ్యింతులు రాగాంధలై రావణునియందు మిక్కిలి సంస కచిత్తు 

లగుటం జేసి సపత్నుల చేత నుపాఘాతవనన లై తదాఘా?ణనంబు పతికిం బి యం 
బని తలంచి సపత్నులకుం బ్రాయంబు గావించి రదియునుం గాక. 2ిరి9 

కే, వుజియు గొందటు వనితలు మంతనమున. 

చారిబోర్యువిభూ పిత బాహువులను 



904 గోపీనాథ రామాయణము 

దలగడలం చేసి లలీతవ్యస్ర్రుముల మోంద6 

బవ్వళించి నిద్రి, ంచిరి ఫభాసురముగా 260 

G, ఒక్క_ వెలందినక్షు మున నొక్కి తే డాని భుజంబుమో6చ “సీ 

టెక్కు తె డానియంకమున నొక్క తే దానీనితంబవుందు నొం 

డొక్క తె దానిపార్శ మున నొక్క తె దాని వెడందపఏపుపె 

నొక్క తెగాంగ ని ట్లసుుంయోవ లొగి న్నిదురించి రయ్యెడళకా, 261 

వ మజియుంగొందజు యువతులు మవనన్నేహవశానుగ లై యూరు పార్శ్వక టిష్ఫ 

హంబు లిత రేతరంబు గలయవై చుచు. బరస్పరనివిష్టాంగు లై యనోక్టనస్టగా త్ర 

సంస్పర్శంబువలన నలగుచు నేకీళ్ళతిభుజల్రై సుషు వ్లీ నొంది రి ట్లన్యోన్యసూ 
స్ట 1 గ చన ఏ ౫7 దితే * థ్ తగ్రథితయెయవ్వనతా మాల సూత్ర గ థిత యెనను త్త మధు కరకలితపఫువ్పమా 

లచంచంబున నందం బగుచుండె నుజీయు నయ్యువతీవనంబు పరస్పరమాలా గృ 
జన జ రము Min § ఆ అతన | థితంబై సంస క్షకుసుమోచ్చయం బై వ్యతి వేష్టితసుస్క.0ధం బై యన(॥్యోన్య భ్ర 

మరాకులం'బె మధుమాసంబునందు వాయు నేననంబునలన వికసించినలతా 

వనంబుభొంగి నయ్యు నప్పు దుచితస్థా నసంస్థితేంబు రైనయ త్తమణుల భూపుణాం 

గాంబరపుష్పడామంబుల నివేకంబు సువష్ట క్షంబుగాం జేయుట శశక్యంభచై 

యుంజెరావణుండుసుఖసంవిష్టుం డగు ఛుండ6గాంచన_స్తంభ గతదీపం బులువివిధ 

ప్రభాభానితీ లగునయుస్టివతుల మై ్వ్రరపిహారకర్మంబు ననిమిషత్వంబు నొందిన 
వాని తెజంగున వలోకించుచుండె నయ్య ససరంబున నాహనుమంతుండు మెల్లన 

నప్పన్ల వాధరలమధ్య్ధంబునం జొచ్చి యంతనంతం గలయ నవలోకీంచుచు.269 

మ, ఒకవంకం బెలిచందు రా జగ ల్నిపె నొ ప్పారుపూ సెజ్జ పె 

సకలంకోజ్వులబహోరపం కు లెద నవ్య క్షంబులై కాలద 
గ్ అవి ఆటే యం. లో 

ర్పక శేళిం గడు డస్సి మైమజుచి సాంద్రవ్రీతి నిద్రించుచు 
య 

న్నక్ళ తా మోదల6 గామవాపిణుల మాన్య స్తీల ఏక్షీంచుచున్, 268 

సీ, రాజర్షి భానుల రాతమ్సకాంతల దై త్యాబ్బముఖుల నాదిక్యసతుల 

గంధ ర్వకిన్నరగ రుడవిద్యాధర ప్రమడల మతే భోగభామినులను 

గొందజు రణమునంగొన్నవారలును గొందటు మదయుత లొచుందారు కాను 
వళగ లై వచ్చినవారలు నందజు రావశణేశ్వరునందు భావబ 

శే, రాగలై భోగతృ ప్తలై రమణ మీణి,యొప్పుచును మద్యుకృత మోపహా ముష్పతిల్ల 
ముూాూలమూలల వేర్వేజ బాలు దీరికన్నూగూ రెడు వారల గాంచె నపుడు, 

వ. మజియు సచ్చట నున్నవనితలలోన నాకతె మైనవీర్యబలంబున నిర్జించి బలా 
కా_రంబునం గొని తెచ్చినయదిగా దడనస్టి కామయు ననష్టిపూర్వయు సకులీనయు 
హీన గూపయు నసనుర్థయు ననుపచారయు క్షయు నకామనీయయు నొక తెయెన 
లేద బ్లందజణ నిలోకించి హనుముంతుండు తనమనంబున, 265 
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ంయుడు హూనుభుంతు (డు 'జీననాగరాతసకాంతలం జూచి వితీర్కించుట. చతు 

ఉ. అందబు బె టైత్యనసక్త కోనుతు లందటు వారువునోవారాంగు ల 

ట్లందటు గంధలి ప్తతను లంద అమానుహభోగయు క్త లిం 

దందజు చె చై త్యరాజవృద యార్చీతేచి క్ష కలు జూతకాతుకల్ 

పొందుగ పీరిలోన నృపఫు త్రిక యేల వసించు నారయన్. 266 

. తనభాగ్య్యంబు యశంబు పోవుటకు నీచై త్యేంద్రు, డాధారుణీ 

తనయ౯ మ్రుుచ్చిలి తెచ్చెం గాక సుగుణుం బ్రైలోక్యనాథు౯ జగ 

ద్వినుతు న్రామునిం బాసి యన్వనిత దుర్వ్యుత్తు౯ దురాధస్టు నీ 
దనుజు౯ా గోరి భజించునే యిచట సంతాపంబు లేకుండునే. 261 

॥ ఎచ్చట డాంచినొడొ దను జేళ్వోరుం డన్తునుజేం ద్ర నందని 

న్పచ్చరిత న్ని్రలోకనుతచారుగుణ న్పుజనాభిజూత నే 

నిచ్చటం జూచిన న్లారకునే ఖలు. డాయమ కెగ్గు చేసి సం 

పచ్చిరభోగభా ఛాగ్యమహిమంబులు గోల్పడె సా(టినాంటికిన్. 26౪ 

ఎదురు వానుమంతుండు రానణునిం జూచుట. శతం 

నుజియు నీరాక్షస రాజభార్య లెట్లు స్వభ ర్త ఎ్రసోప్లలె రట్లు రాఘవధర,పల్ని 

రావణునిచేత బ త్యర్పితయె స్వభర్శృవిశిష్ణయ య్యి చేని యునీ రావణునిజన్ల, ౦బు 
శోభనం బగుం గదా యనియు నీఠకాతస రాజ భార్య లెట్టు రావణునిచేత హృత 

లె రట్లు రాఘవధర్శపత్ని హృత యయ్యొ నిక్కారణంబున రామునిచేత నివా 

తుం జె రావణుండు కృతార్థుం డగు. గదా యనియు నీరాఘవధర పత్ని 
రావణునీచేత నెట్లు వృాతయయ్యు న ట్లైరాతసరాజభార్యలు వారీశ్వరుం క 

సు గృీవునిచేత బలాత్కారంబున నపహృత _లై రేని యాసు గీ వునిజన్మంబు సాఫ 
ల్యరబు నొందుంగదా యనియు నీరాతుసరాబ భార్య లెట్లు నాచేత చే సందృష్టలె 
రట్లు రాఘవధర్శ పత్ని నాచేత సందృష్ట్ర యయ్యునేని మదీయసుకృతంబు పరిపా 
కంబు నొందు. దా యనియు నీరాట్ సరాజభార్య లెట్లు నాచేత సందృష్టలె 

రట్లు రాఘవధ ర్ర ర్యపల్ని స సంద కృపయ య్య నేని జానకీసందర్శనం బు గలుగమి రాను 

సుశ్రీ వులవలనిభ' య౦ంబునంత్రాయోప వేశంబు గావింప నుద్యూ క్షం బెనయంగ 
చోదవానరసమూవాంబునకు సుజాతేం బగు. గదా యనియు నీరాక్షసరాజ 

భార్య లెట్లు జీవించి యున్నవా రట్టు రాఘనధర్యపత్ని జీవించియుండెనేనియు 
సీతా ప్రాణసంళశయవ్యథి తాత్తుండై యున్నయాఠామునకు స్వజీవలాభసుజాతం 
బుగలుగ6 గచా యనియు రాతున్సేండ్రా, 6 వెలందులు నిన్నుంగూడి సుఖంచి 

నట్లు రాఘవధర్శ్యసత్ని రామునిం గూడి సుఖంచె నేని సర్వసంపత్సమ్భుద్ధియు క్త క్ర 

ఫు త్త పా త్రమిత్రాసీసహితుండ కై వె ననీకు సుజూతం బని రావణునకు హీతం బువ 

జీష్టవ్యం బనియు సీరాకుసరాజభార్య బందటు సామానస్థ హాపలటీణయు క్త కలు 

రాఘవధర్యపత్ని త్రి తిలోకసుందరి గావున పిరిలోన న ద్దేవి లే దనియు నిట్లు 
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బహాుప్రకారంబుల వితర్కి_౦చుచునమ్మహీనందని పాతి వ త్యాదిగుణంబులవలన 
నిశ్చయంబుగా విశిష్మై యుండునట్టిపతివ వ, తాశిరోమణియందు రావణుం డప 

హారణరూపదువ్మర్త, ౦ ౦ చాచరంంచె కంల కష్టం ఇని రావణునిదార్డ నింబునకు 

గ్ర్తి ర్హించుచు సాధు బుద్ధి యగువానునుంతుండు తత్సరిసరంబున ను హేంద్రశయ 
నోపనుంబును ముఖ్యంబును సాటి కాంత రకుట్టినుంబును రత్న భూవీ.తీరబును 

దాంత కాం చనవిచిత్రాంగవై _దూర్యనరాసన మహోర్హా స్తరణ మహాధనోపపన్నం 

బునగునొ క్క. పర్యకరఘుంజూ చియందొక [ జీశంబునం బుషృమూల్యవిభూమీతం 

బును జూతరూపపరితీ_ప్తంబును దారాధిపన్నిభంబు నగుపాండరచ్చ త్రంబు 
విలోకించి తన నధ్యభాగంబునం జి త్ర భానుసము ప్రభంబును నకోకమా లావత్రత్రం 
బును వాలన్యజనహా స్ట సరాతుసక స్యావీజ్య మా నంబును వివిధ గంధ జుష్టంబును 
వరధూపవాసితంబును బరమా స్తరణా స్తీర్ణంబునునావి కాజిన సంవృతంపునువర 
మాల్యదా మోపశో భితంబు నగుళయనాసనంబు గనుంగొనితన న్మభస్ట భౌగ ౦బున 

నీల జీమూత సం కాళుండును బ్ర దీపో  శ్రమకుండలుం దునుముదవుార్తి ర్ఫితర కాయం 

డును మహో బాహుండును నుహారదశే వాసుండును దిన్యాభరణభూమీతుండును 
రతిశ్రాంతుండును రాతుసకన్యాా ప్రి యుండును శాతససుఖావహుుండును వుహో 
ఏరుండు నై తటిన్దణసంవృతం బైనసంధ్యార క్షతోయదంబు చందంబున 
సుగంధిర_ కచందనానులి సశ రీరంబు రత్నహారాలంకృతంబె గాల సవృశునన 

గుల్తాఢ్యం బై. "బె నమందరం౦బుకరణి శయనించి మహోనాగంబుభంగి నూర్పులు 
నిగిడీంచుచు ని నిద్రించుచున్న రావణు నవలోకించి పరమోంద్విగ్నుం డై జె యప్ప 
వననందనుండు "ఫీతుండుంబో లె నొదిగి చప్పుడు గాకుంణ మెబ్బన  నొక్కింత 
'వెనుకకుం జని సోపానమొార్షంబున "వేజొక్క వేదికానుధ్యంబున నుండి దళ 
గృీవుండు కామరూపి గావున నక్కాలంబున నేకముఖుండై ద్విచాహుండై 
యుండుట కోచ్చెగును నొందుచు మజీయు వానిచందంబంతయు. గలయవిలో 
కించ ఎనప్పుడు, 269 

క. నిదురించి యున్న దై తుని సదమలశయనో త్రమంబు వాలంగ నొప్పి 
స్యనహా_స్తి పవ్వళింపంగ, విదితం బగుప్రస్త్కృవణము విధమున నచటన్. 270 

వ, మజియు గాంచనాంగ దనన్ధంబులును మహే ౦ ద్రధ్వజోప:సరిబులునునై రావత 
విపూణ్లా ౫ గృసంవీడితేకృత వ్ర న,ణంబులును వ్రోల్లి[తవీనాంసంబులును వివ్హుచ క్ర 
పరికుతంపులును వీనంబులును సకుసుజాహొంసంబులును సంవాతంహులునో 
బలసంయుతంబులును సులతీణనఖాం గుషఘ్టంబులును స్వంగుళితలలవీ తంబు 
లును బరిఘహూకొరంబులును గరికోరోసమువ త్ర తంబులును శశతతజ వర్మ సుకీతలసు 
గంధిపరార్థ స్రిచందనానులి స్ప పంబులును స్వలంకృళతంబులును ను త్రమన్తీ ఏిన్భు 
దితేంబులును ' ' గంధో శ్రమని సేవిశేంబులును యయ పన్న గగంధగ్య్వ' వదానన 
దర్చదళ నంబులును నుం రాంతేరిసు స్పృరువీతమహోపి సన్నిభంబులు నశురాన 



సుందరకాండము, 207 

ణునికరంబులు వివీ ప్పంబులై పంచశీర్ష ౦బు లగు మహానాగంబుబ పగిదినొప్పు 

ముండే మజియును. 271 

క, గిరినిభు. డగుదళశముఖు( డృుయ్యురు భుజములచేతం జూడ నొప్పె నపుడు భా 

సురతరశళ్చంగంబులచే, నరుజార వెలుంగు ముందరా ద్రివిధమునన్, వ్రాలి 

తే, చూతపున్నా గకురవకసుర భియుతము 
కలితమృ ష్టాన్న రస పాన గంధసహీత 

మగుచు రావణనిశ్ళాస మాననంబు 

వలన వెలువడె గృహా మెల్ల లయ బెరనీ, 278 

చ సలలితపద్మరాగమణి బారు కిరీటముచే విచిత్రకుం 
డలముబ చే నిరంతరకనదప్రరనారభపుప్పువూల చే 
సొలయక' చుట్టు రాం దిరుగం జుట్టినమౌ* కిక దామపం క్తి చే 
నలువయి యొస్పుషఘోరవదనం బది గల్లినవాని ధీరునిన్. 274 

న. వుణజీయును, 275 

తే, రకృచందనదిద్ధంబు రమ్యుహార, తతియుతంబును భూవణేకృతను పర్వ 

హా_స్తిదంతా గ్రృమును గవాటాయతంబు, నగువిశాలవవతం౦ంబుచే నలరువాని, 

క. మదఘూర్జితర కాముని, సదమలపాండురనుహార్త చారుక్భుదుగుణా 
స్పదనూత్నచేలధారిని, ద్రిదశభయంకరుని. బూర్వ దేవప్రవరున్, వి 

కే, భుజగపతిభంగి నూరక్పులు పుచ్చువాని,గంగ గట్టున నిదురించుగజముమాడిి_ 

జెలంగువానిని మావరాశియును బోలె, భూరిమేచకదీ ప్పి యొప్పారువాని.276 

క, మించులవే మేఘముబలెం, గాంచనదీపములచేం బ్ర కాళీకృతస 
ర్వాంచిత గాత్రుండై. నిదు,రించెడుణావణునిం గాంచి ప్రీతి దలిర్పన్. 279 

వ. తత్పానమూలంబులును భుజోత్పంగంబులు నాశ్రయించి రతిశ్రాంత లై నిద్రిం 

చుచున్నన్ఫ శేవాదితృకుశల లగు రాతేసాంగనల నవలోకించి తదీయ శనణాం 

తంబులం గ్రా లన వై హర్భగర్భంబు లగుకుండలంబులును భుజా గ ౧బులం 

బొల్బు తా పనియంబు బగునుణికియూరంబులునుం గనుంగొనియె నప్పుడు శశి 

ప్రశాశంబులును ఎలీత కుండల మండితీంబులు నగునయ్యింగనలళుభవ క్ర౦ంబు 

లచే నష్టమానరత్సీంబు తొారాగణంబులవే నభంబుంబో తె నభిరామం బగు 

చుండె వెండియు నక్క_వి కేసుండుమదవ్యాయామఖన్న'లై త తదవకాళశంబులం 
బడీ నిద్రించు చున్న రాతసాంగ నలమధన్టం బు. బొచ్చి కలయ వెదకుచున౦దు, 

ప్రదా హనుమంతుడు మదవినళ బై నిగురింకాడునంత” పుర స్టీ)లం జూచుట. చుశా 

శే, నేర్చు మూజంగ లఘుగతి నృత్య మాడి 
యలకవిన్య స్తసర్వాంగి యగుచు నంగ 



208 నోవీనాథ రామాయణము 

హోర మొనరించుచు సుషు ప్రీ నలమి యున్న 

నృ త్ర త్రశాలిని యగునొక్క ఇల గనియె. 291 

ఆ. వరుస బెక్కుగతుల వాయించి వాయించి, కతు కలితమడ్డుకంబు వేత 

'బాలవుత్ర, మొన భామిని క్రియ నిద్ర ,వోవుచున్న రమొండుబో టి గనియె, 262 

శే. అండము? నీమ్ను గాముధ్యమందుం జను మృ 
గావ్నీ దగ నళినీపోత మాశృయించీ 

నట్లు కాంచనవల్లకి నాశ్రయించి 

కన్ను గూర్కెైడు వేలొక్క_గతితం గాంచె. 288 

కే, పెద్దకాలంబునకు. దన ప్రియుని జెంది 
కాగిలించి ని ద్రించెడు గజితనట్లు 

పటహా మొక్కటి వీడించి పొన్బుమోంద 
సు ప్తి నొంచెడుముజియొక్కనుదతిం గనియె. 284 

క, ముద మలరం బ్రి యునిం గాయగిట, గదియించినభంగి దోంప గనకవిపంచిళ౯ా 

వదలక యక్కున నిడికొని, నిదురించెడుదాని నొక్క_ నెలతం గనియెన్, 295 

క వరునికి బలె మురళిం దగ బరిరంభించుచు మనోజ్ఞ భర్యమయవరా 

_సరణముసై నిద్రించెడు, సరసీరుహాణే త్ర నొక్కచానం గాంచెన్. 286 

వ. అప్పుడు, 287 

చ. మొనసి మృదంగము౯ బణవము నృహావై ఖరు లొప్ప ధింధిమి 
ధ్వనులు చెలంగ నాద మొదవ న్యొఅయించి సురారిచి త్రముం 

దనియంగం జేసి ప్రాద్దు సనిన౯ నుదవిస్సృతిం గాంత లిద్ద తొ 
యన్థిన నవి యూంతగాం గొని పదానత లై నిదురించి తెంతేయున్, 298 

జే, చాలు నక్కు_నం గదియించి భ_ర్లమోంద 

బవ్వళించిన జన్వనిపగిది నొక్క. 

డిండిముముం దాల్చి వేతొక్కడిండిముంబు 
విరాంద నొరగి సుషుప్లిచే మించె నొక జె, 280 

క, విపులంబుగ భుజసంయో,గవీడితాడంబరంబు గలదై రహీ వేం 

జపలాశీ యొకతె ప ప్రణయము, నెసమున మదవివళ యగుచు నిద్రించెం దగన్, 

వ. మజియు నొక్మయువతి విపర్సు స్తస్వకీయక లశో దకార్లీ కృతకరీరయి వసంత 
సమయంబున న్లూనిపరిహారంబుకొఆకు సలిలసి క్ష యగటం జేసిశబళవుష్పుమొ 

యొస్పుమాలప గిదిం జూపు మతీయును, 291 

క్ల, కనకకలశతుబ్యము లగు, స్తనములు నిజకరతలముల6 దగువిధమున మ 

రన మొనరించుచు నొక్క తె, పనివడి పరిపదతలమున బడి నిద్రించెన్. 292 



క 

నుందర కాండము. 209 

మదవిహ్య్విల యె యొక్క. తె, ముదమున విభుం డనుచునొక్క_ముదితనుసతతం 
జెదం గాంగిలించుకొని త్కేత్సదతణబమున ' నీద్ర నొందెం బయ్యెద జూజన్, 298 

"లే.కాంత లొకకొంద జానక కాంస్యసుమర 

(రో 

లై 

తతచతుర్విధహ్భృూద్య వాద్యముల నలమి 
కామినులు కాముకులనట్లు కౌ౭గిలించు 
కొని సుఖంబు శయ్య వె గూర్కి. రపుడు, 294 

ప్తి ట్లనేకప్ర, కారంబుల నిద్రాబలపరాజిత్ -లె' శయనించి యున్న రావణునిపత్ను 

లం్గలయ నవలోకించి యొక్క. యేకాంతవిన్య స్థ సశేయనంబునందు. 295 

. సురుచిరరత్నహోరపరికోభిత మై ఘనహేమవర్ల యె 
వరతనుకాంతులక౯ా గృహము స్వర్షమయంబుగం జేయుదాని భా 
సురగతిం గూర్కుడాని నతిసుందరరూపముదాని రాత సే 

శ్వరి యగుదాని రావణునిపత్నిని గారిని గాంచె న శ్లణిన్, 296 

ఇట్లు మండోదరి నవలోకించి. . 297 

. ఆవెలందిళూపయొాననసంవద, లరనీ చూచి వీత యని తలంచి 

క వీకులో త్తముండు కడు వేడ్క నీతను, గంటి నుంటి ననుచుం గడురయమున, 
మానుగ వాలము. ద్రిప్పుచు, గానము "నేయుచును మిగుల గంతులీడుచు నా 

స్టానస్త సంభము లక్కుచు, నొనగచగవిభోండు కి వ్రీయవిహారము సలీపెన్. 299 

ట్లు కొండొక సేపు కాజే.మాజా తిచేష్టావిశేషంబులు చూపి వెండియుం దనవు 

నంబున విశేకించి. 300 

. చలువలుగట్టి హారములు చక్క_గం దాప్పి సుగంధి చందనం 

బలది ప్రసూసము బ్క_బరియందు ఘటించి నుడంబుం గ్రోలి త 

ల మునంంచి క కన్నుంగవమోడ్ని రతి శృచువాశవుర్యవ వా 

ర్క_లితశరీర మై యలసి క్రక్కున నీసతి “సత్రవోయెడిన్ డిన్. 801 

కాన నది రాఖేనేంద్రుని, హానిని గా నోప్ప కట ములిహినుండగై 

యే నొండుగా౭ దలరచితి . హూనాయక పుణ్యం థం బూత-చరి 
. ధరణిజ పుణ్యసాధ్వి వినుక వ్రత పాననలీల లోకసు 

దరి త్రీదశేం దృవంద్య గుణధాముని రాముని చాన యన్యకా 

పురుములశయ్య వె నిదురబోవునె పుష్ప్పసుగంధభూ వణో 

త్కరములు దాల్బుశే మధువు ద్రావునె భోగము లిచ్చగించునే. 808 
నరపతి రాముని బాసి య,నురలతో కాధీశు నైన నుదిః గోరునె యా 

తరణికులవల్ట భునిత , సరి సేయం దగినవా6డు జగమునం గలందే * 804 

. అరయ నిది రామపకత్నిగా దన్య కాంత, యనుచు మదడినిశ్చయి ౦చివనాటనర్వ్యుం 
డవ్విమా+నాధి రాజంబునందు నిద్ర, వోవువనితల నందజుం బోలం జూచి. 805 

క, ఎందును జూనకీం గానక, జెందంబున. జంత నివ్వటిల్ల నభస్వ 
చ జను 
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న్నందనుఃడు మరల నచ్చటి, కందువ లన్నియును జూచి కోడు'వేగమునన్, 806 
. అరుదు జనింసం గొంతవడి నాటలు పాటలు వాద్య ఘోషముల్ 

సురతము లుద్గతి న్పలిపి సొక్కుచు సోలుచు. ఇ్ఞానమ త్లలై 

మురజమృదంగ వీఠికల ముఖ్యవరా_స్తరణంబుగందు వి 

స్ఫురదురుశే య్యల న్నిదురవోయెడుకాంతల చెల్గ్లం జూచుచున్. 807 

నుజియుం జతుర్విధాలంకారాలంకృృతలును స్వభర్త ఎ్రెసౌందరగ్గివర్ణ నస్వభావ 

లును భరత శాస్తార్థ వారాఖార్టన చతుర లును జేశకాలాభియు నకలును సమఈో 

చితభొవీణులు న పేసవరాంగ నలు పరి వేష్టింపం డన నధ్యంబున గోవ్టస్థిత ధేను 

మధస్టంబునం గ్రా గాలయునుహోక్షంబుకైై క్ నడి నుహార ణస్థనుధ్యస్థితక లేణుమధ్యంబున 

నొప్పుదంతా వళ రాజుభంగి నలరువాని రళాభిరతసంసు పుం డె నరావణుని 

విలోకించుచు నచ్చటు వాసి జపావిధసుగంధబంధుర సము స్థవస్తువిస్తారపరి 

పూర్ణ మైనపానతాలకుం జని యచ్చోట నిర్శబ ప్ప ప బేశంబునం జందనమృగ 

నుదపంక ౦బున నలికి భఖునసొర రేణువులు కలయం జల్లి సాలు దెసల నూత్న ముకా 

ఫలంబుల రంగవల్లి కలు దెర్చి తన్మధ్య బేశంబున “కాక్షవి శాల భాజనంబుల 

నీడ్న నద్ధభ టీ తేంబు లె నమృగనుహిషవరావామయూరకుక్కు_టమాంసంబు 

లును దధిసొవర్త  లాఖ్యు లవణ సంస్కృతంబు లై ల న వాణ్ఞాాణనా ఖస్టచ్చాగవి శేష 

పత్నీ వి శేషచ్చు నవేశేష ి తంబులు క్ బ్య మృ గ ముయూరంబులును గృృతహ్ 0గు 

మరీణార్టి దినిహ్పున్నంబు లై నక్షకరాఖ్యపతీ విశేమంబులును జకోరంబులునుము 

ద్దాదిమి శ్రి తోదనంబులును నేక శల్యా ఖ్యమత్స్యవిశేవం బులును ఛాగంబులును 
నుచ్చావచంబు లె ) నభయ్యభోజ్యు లేవ్యా వే పేయంబులును గనుంగోనుచు మణి 

మయపానళాజనంబుల నిడినశర [(రామీద్రద్రామాదాడిమమధుర దృవ్యవికార 
ఏిరళ రసంబుల6 దత్పొాంద్రరసంబుల నపవిద్గ "సుహోధనవారనూపుర కీ యూరం 

బుల వివిధస్థలం బులః గృతపుహ్పోపహారమై యచ్చటివసుంధ రవిశేప కాంతియు 

_కృయైయునికిన చ్చెరవొందుచుంద త్రదంతికవిన్య స్పస్రదీ ప్తసం్డి పశయనాసనం 

బుల సువర్ణ కలశంబుబనిడి వేచశ్వేజవిభజించి "పెట్టిననరనంస్కార సంస్కృతంబు 

న వివిధమాంసంబుల నప్పానభూమి చిచ్చు కేక మండి నట్లు చూపట్టు చునికి 
సానందించుచు సము ద దృమథనోత్పన్నసురాపూర్ణ శాతకుంభకుంభంబులును గృ 

తి త్రిమసు రాపూరితఘటరబులును శర్మ రాక్ఫచమధుకృత ద్రామోప లకృతపుష్పమ 

కరంవక్ళతస ర్వ ఫలరసకృతనుగంధిచూర్ల సం యుక్ష వాసితా సవక లశం బులునితు 
రసమై"రేయరసప్తూర్ల ంబు తె లై నస్ఫటికపా త్రి త్రి కలును గనుంగొనియలరుచుంజంద 

నాగర్ముష వ ముఖధూపపాత్రి త్రికలును సుగంధథబంధురపుహ్ప మాలి కాపరి వేష్టితహి ర 

ఇయ పాం బూనదమయక్రళస స్ఫటిక భా జనంబులునుముుణిమయవిచి త స పూర్జధాజ 

నంబులును రన్న ఖచితలీధుకలశంణులును రాజళజాంబూననమయకుంభంబుం 

నిండారంబోసినపాన శ్రేస్థంబులును విలోకించు చు నొక్క యడనర్థాన శేషపాన 
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కుంభంబులనొక్కా యెడ నల్పానశేవఘటంబుల నొక్క యెడనంతయుం ద్రావి 

సరి క్షఘుటంబుల నొక్క యెడ సగంబుమెసవిననన్న రాసుఐనొక్క యెడనర్ధ భవతీ. 
తంబు "లె లై నభత్యభోజ్యూదిపదార్థంబులవొక్క యెడం బ బ్రఖిన్న కరకంబులనీక్క 

యెడ నాలోళితఘుటంబుల నాకీ, యెడ సంప శ్ల్షమాల్యం౦బుల నొక్క_యెడ 

సుళీతలస్వాదుజలంబుల నొక్కయడ మధురసుగంధిఫలంబుల నొక్క_యెడ 
శూన్యంబులై న నారీశయనంబుల వీశ్షీంచుచుం గస్తూరికాగంధసారఘనసారా 

౫రుచందన ప పముఖధూపకుసుమవిలని తా సనవా సనా పరిమిళితపవనాఘా9ణంబుం 

"జేసి యరుదందుచు బహు ప్ర కారంబులణ బాన క్రీడ సలికి మదా వేశంబున 

సొలసి నృత్యగీతవా ద్యవిహాంపరిశ్రాంత లై నాహవిధ మణిభూవణశోఛావిశే 
షంబు కార్శానవధా మంబునీన నొరజొరులం గొంగిలిం చుకొని యిత శేతరవ స్తం 

బులుపై 6 దిగిచికొని నిడద్రాపరవళత్వంబువలనను మదన హేతుకరతివలనను 
గాంతం బె నరూపంబుపద్మి నీరూపంబు భంగి నతిరమణీయం బగుచుండమే చక 

లోహిత పొండురసువర్ష న్తాంగంబులతో నిద్రించు చున్నవారీసహా స, ంబుల నిదీ 

శంచుచు ని శ్రెజంగున “రావణునియంత॥పురంబునుం బరిశోధింద యందును 

జూనకిం గానక ధర ర్యసాధ్వసశంకితుండై యంతేర్షతంబున, 808 

ఎర్చుర్థు హనుమంతుడు పరస్త్రీ గోప్య స్థానథర్శనమును గటించి చింతించుట. చుశ్టుం- 

వదలక నిదురించెడు సర, మదవతులసమ స్పగోప్యనుర్శంబులు చే 

విదితంబుగ జూచితి ఛభయ, మొదవెడు నిది ధర్థ్యలోప మొనరించు గదా. 

..పరకాంతేలపె నెన్నండుల దిరముగ నాదృవ్ల సొరదు తెలియ కిచట నీ 
ఎ లు 

పరదారపరి గృహ మి, త్తజి నాచే దృష్ట మయ్యెం దప్పక యకటా. 810 

. అనుచు మనమున. జింతింప నంతలోన, నిల్చి తై కాంతమతి కావనేచరునకు 

నర్థనిశ్చయదర్శిని యైనబుద్ది, యటు జనించిన మరల ని ట్లని తలంపి. §11 

. మునము స్వేంద్రి దియ ప్ర న ర్లనము నందు. గారణంబగు చానివేం గలుగుంబుణ్య 

పాసములు దది పేడిలమై పరలా నేని జనుల శేటికి దోషంబు సంభవించు. 

ఏ నీయువతుల నందజ, మానసమున వలచి చూడ మన్త్నథవశతం 

బూనిక నాకిట ధర్ష్మవి, హీనత్వం బేల కలుగు నిది దలం పగునే. 818 

. ఒనర నేసత్వమున శెద్ది యోని యచటం 
జరలగ నాసత్వ మరయం౦ంగ (6 బడు నిజంబు 

నష్ట మొన భామినిం గాననమున మృగము 
రు డా / 

అందు వెడకంగ మటీ శర్యనుగు నె యెందు. 814 

ఏ నిక్కాంతల మదనవికృత మానసుండనై చూడ నంతీయి కాదు పుణ్యక్టోకుం 

డగురామునిపన పున వచ్చిననాకు నెల్ల పనులు శుభంబు లగు నింత చింత 

యేల యని నిశ్చయించి పెండియు రావణునియంత౭పురంబుం బరికోధించి"దేవ 



ల [ల గోరీ నాథ రామాయణము 

గంధర్వనా గయకుసిద్గవిద్యాధరాంగనలం గలయ శోధించి యందును జూనకిం 
గానక వెండియుసన్తుందిరంబంత యు. గలయ వెదకి లతాగృపహాచిత్రగృవా క్రీడా 
గృహనిశానివాస యోగ్య గృహంబు లెల్ల  బరిశోధించి సీతం గానక చింతాకుల 
మానసుండై నమనంబున, 815 

క. అలయక సొలయక యొకచో,నిలునక్ గనుజెప్ప లిడక నేర్పున లంకం 
గలసద్శ్యము లన్నియు నిటుగలయ న్వెదకితి మహీజం గానను నెచటన్. 816 

-ంధ్రర్లు కాను మంచు (డు నీలం “గానక దుఖంచుట. చుం 

క, సురగరుడోరగ రజనీ, చర చేఖరసిద్ద సాధ చారణవిద్యా 
ధరకిన్నరనరయమా, సురకాంతలం గంటిం గాని తోణిజం గానన్, 817 

శే, సతియు బాలయు సశ్చథస్థికయు స్వకుల, శీలనంరతణాస క్ష.చి త్రయు నగు 
నీత బలవంతుండునుదుష్ట చిత్తం డై నృపం క్రిముఖుని'చే వధియింపంబడి యెనేమొ, 

చ, అరయ నీరూపరూపలు మహోాస్యలు దీర్భ విరాపడర్శనల్ 

గురుతర మేసునాదనిభ పూోరనినాడలు రాతనాంగన 

ల్పరువనుద ప్రలాపములు పల్కు చు బల్విడిం జుట్టుముట్టంగా 
నరుదుగ వారిం జూచి భయనుంది రయంబున మేను. బవాసెనో, 319 

మే. బలవంతుండును దీక్షైదండుం డతిదర్పస్ఫూ ర్రిదోస్సారు. డు 
జ్ఞ పల లేజుం డని వార్యశౌర్యుండు వివస్వత్పు.త్రుం జే జానకీ 
లలనం గానక పౌరుషం 'బెడలి కాలం బే౫ నచ్చోటి 3 

ప్లులమిం బోవుదు నేను బోయిన నతం చేలాగు మన్నించెడున్. 820 
క, అంతకపురంబు సర్వము, బంతంబున దె త్యసతులం బరికించితి భూ 

కాంతునికాంతను గానమి, నింళకు నాయత్న మెల్ల వృథయయ్యుంగదా. 821 
చ, జానకి గానశే నిపుడు సాగరము న్వడి దాంటిపోయినం 

గాననణారు లెల్ల ననుం గన్లొని సీతను జూచి వచ్చి తే 
నానర యంచు నన్నడుగ వారికి నేమని చెప్పుదు౯ా సతిం 
గానక వచ్చినాండ ననం గన్నులు గానక చత్తురేకదా. 822 

క, ఆతారుండు జాంబవంతుడు, తా లేయుండు నలుడు సమ్మదము మిఆంగ పీ 
'తారమణీన్ఫత్రాంతముం జేరి యడుగ వారి "కేమిచెప్పుదు నకటాం 828 

న విళ్ళృతాననంబులు వవీధరూపంబులు గలిగిన రాతసాంగనలం గంటి 
ననుఐమరూ పయావనక ళాకలిశ్రల చెలంగవిద్యాధర్య్ర్రీలం గంటిం 
బూర్జ చంద్రునీమాడ్క6 సొలు వై నమాముల నలరారునాగకనష్టకలం గంటి 
మెజు(గుదింలభాంగ మెజయుమేనులు గల ఇారణగంధర్వసతుల( గంటి 

శే. వన్నె మోటీన వేబ్పుజవ్చునులం గంటి,వినుతి కెక్కిన మ _రభామినుల. గంటి 
మతయు నందండ పెక్ళండ్ర మాసవతులం గంటింగానిమహీసుతంగాన నై తి, 
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సుందరకాండ ము, 213 

అని యిట్లు తణమా త్రంబు చింతించి గృమ్మణ నుత్సాహం బవలంబించి, 825 

-ంధ్రుర్టు హనుమంతు డుత్స్చాహం బవలంబించి మరల సీతను వెదక నారంఫుంచుం,. శిరా 

సరికింప నని్వేదము, పరనుసుఖము సర్వ కార్య ఫలదము సంప 
త్కర మటు గావున నేనును గరము ననిశ్వేద మింకం గాంవెద బుద్దిగ. 926 
ఇంతకు మున్ను చూడంబడ కిక్క_డం దప్పినసందుగొందులం 

గృంతీబ రచ్చచావిడుల రాజపభథంబులం జిత్రమందిరా 

భ్యాంతరసీమలం గనకహర్మ్య్థతలంబుల రామమేదినీ 
“కాంతుని భామిని న్వైదకి కాంచెవం గా కిటు చింత యేటికిన్, బ్రీల్లిగ్ల 

అని న నిశ్చయించి యచ్చోటు వాసి వెండియు నాపానశొలలును బుష్పగ్భృవాం 
బులును జిత, శాలలును నీ గడా గృృహంబులును గృహోరానుమధ్యో గతవీథులును 

విమాానంబుతు నుఘావి. ఎగ్భాహాంబులునుతై త్య గృ హంబులును గృహాంబులకోనతి 

దూరంబున విహారార్థంబు నిర్మితం జె నచతుప్పథగృ్భహంబులును దేవతాయత 

నంబులును బ్రా కారాంతరనుధ్యవ_ర్టిమం త్రి కుమా రాదిగ్భహవీథులును బతు 

వృథవ ్తవృమోధారభూతవితర్జికలును మొదలుగా. గలసర్వప్ర చేశంబులు 
వెదకి కవాటంబు లుత్పాటించి భూబిలగ్భృహంబులలోనికి డగుచు గృమ్మణ 
నిర్ణమించుచు మేడలమోం(ది కెక్కుచుం గ్రున్ముజి డిగ్గుచు ననోపవనంబులకో ధీం 

చుచు విమలసరోవరంబుల నెమకుచు నికైటింగున జతురంగుళమాత్రం'బై న 
ననకాశోంబు తేకుండ రావణాంత$పురంబంతయు వెదకి జూనకిం గానకవోనర్వల 

యుదోస్టగంబును సము ద్రలంథఘనంబును వ్యర్థం బని తలంచి యవ్వోమానంబు 
డిగ్గి ఘనమధ్యంబునందల్మెజుం గుచందం బన వేగవంతుం డై తదియన్రాకా 
రాధిరోహాణంబు. జేని దీనవదనుండును శోకోపవాతచిత్తుండు నె స నై తననునంఘున. 

. కంటి నూతనసౌధకాం చన ప్రా,కారహీరకృత ద్వారతోరణములు 

చూచితిం. దపనీయశో భావిశేపాభిరామరామాలయ సోమములును 
బరికించితి విశాల భర్య మూణిక్యసం కలితవిచి త్ర సంజననములును 
శోధించితిం దమాలసురభిచందననీప దాడిమతరుకృతో ద్యానములును 

. “లయ వెదకితలిం గేళలికానిలయములును, నెమకితి సమ _స్తవీథికానికరములును 

రమ్ము గుణమండనుం డై జ న రామవిభుని, గజీత నెందును బరికించి గాంచ న త్, 

. అనఘచరితుండు సంవాతి య చెడుపతీ, నాయకుండు మున్ను రావణునగరి చెంత 
వనములో రాజసుత యున్నదనుచు6 జెప్పె,న ల్తెజంగున లేదు నేడరసిచూడ. 
జనకసుతీ యనంగ మైథిలి యని వై దేహి యనం దనరు నానీత దురా 
తుని దశకంళునిం బొందు నె, తనకులధర్థ్మ క్రృమంబు తప్పి నడచునే. 881. 

దురు హనుమంతు6డు సీతం గానక విరర్కిించుట, చ్రురుం 

రామౌాస్ర్రృఖీతుండై. రావణుం డుజుకుచు వనముధ్యమున( బాజువై చె నేమొ 

ఆకాశపథమున నరిగెడుతణేి వారి దగ జూచి వాదయంబు పగిలె జేమొ 



914 గోవీ నాథ రామాయణము 

విబుధకంటక బావహువీడితయె చాల బలి ప్రాణంబులు విడిచె నము 

రయమున. జను'వేళి రాతసాంకమున నూలొ_న లేక జలధీలోం గార నమొ 

శె, తనకులో చితధర్ర్యంబు దప్పుకుం.2, నరసి రశ్నీంచుకొను చున్నదగుటం జూచి 
కెరలి పసం ౨ _ముఖాందు భశ్నీంప “నముొుపడంతి యటు గాక యున్న6గ న్పట్టకు న్నె, 

లే. అకట దుష్టస్వభావనై నట్టిదె త్య, నాథుపత్నులు మ్రింగిరో నలిననేత్ర 
నిందుస సన్నిభ వై మైనని జేశుముఖము, చాల జింతించి  దేననా సమ సెనొఫ్రూ గాః 

మ, అనిశం చాయమ డై తృ్యమధగత యె “హో రామ హో లతవ్మైణా” 

యని వాపోవుచుల శ్రా బ్రాణము శ ల్విడిచనో మాదిక్యశత్రు ౦డు నే 
ర్పున దర్పం బుపసంహరించి నిరను కో శంబునం బట్టి బ 

ద్దు గావించెనొ పంజరస్థళుకిచందా సల విలాపింపలన్. 834 

క, అనిశము సానుంబున భ్లేదనమున దానమున మిగుల దచ్చి త్తమునే 

ర్పున మెత్తం జేసి చైత్యుండు, తనవశముగం జేసికా నెనొ ధరణీపు త్రిన్. 385 

క, ఆపగిది నేల వొప్పడదు, భూపు క్ వక పుణ్య నాధి పూతచరెత భా 

త్రీ పాలు బాసి వేజూక, కాపురుమునితోడిపొత్తు గావలె ననునే. 886 

క చౌనవ్రండు మింగు టొండెను,మానక భంజంచు టొంజెనుజీయొండొక చో 

బూనిక్ దాంచుట యొంజెన్సు జానకి తలపోయ నొండు జూడం గలజచే 881 

"వే.అవనిపు తి త్రీకమృతయ య్యెననియు గాన్సియ సు ర నెథుండువడి దా. చెననియుయగాని 

గాననని కాని ప్రియభార్యుం డై నరామ, విభునితో నెట్లు ఇప్పుదు వెరవుమూలి. 

వ, సీత నెందునుం గాన నైతి నని ఇెప్పితి నేని రామ వై ప్రాణహానియాపదోమంబు 

- గలుగుం జెప్ప నై తినేని స్వామనంచనకరణరూపదోవంబు సంభవించు నిది పర 
స్పర విరుద్ధంబుగా? దోంచుచున్న దింక నెయ్యెది కర్తవ్యం బని కొండొక సేపు 
విచారించి వెండియు నిజాంతర్లతంబున. 839 

క, జానకిని వెదకి యిచ్చటం గానక కిష్కింధ శేను గృమ్మణం జనిన౯ా 
మానితే మగుపురుపార్థము, మ్షైనాథునికరుణ యెట్లు ) గలుగు న్నాకున్. 840 

క వారివీరలయుద్యోగము, శరనిధిలంభునము మటీయు సదమలలంశా 
పురపరిశోధన మంతయు, గర మిది వృథ గాడె సీతం గానక చనినన్, 341 

ఉ. సీతను గాన నే ననుచుం చెప్పీనయంత నె దీనచిత్తుండై. 

యూతతదుకిఖకోకమున నప్పుడు రామవిభుండు చ చచ్చు నా 
భూతిలనాథుపాటు గని పొక్కుచుం ఛ్రాణసమానుం డాసుమి 
శ్రాశనయుంకు త త్ల ణమ తప్పక జీవితముం ద్యజం చెడిన్ 842 

వ్క శానులక్షుణుల చందం బెటింగి భృాళానుర కుం డగుభరతుండు తీ త్ల్రణంబసంప్రా 
_స్పమరణుం డగు నమ్మువ్వుర తెజం గణింగి మేధావి యగుశతు త్రుఘ్నుండుపం౦చ 



సుందరకాండ ము, 215 

తంబు నొందు నంత. బుత్రన్యసనకర్శితల వ్రీయపుత్రలగుకౌసలయుల్లా కే 

యియు సుమి త్రేయు జీవితంబులు విడిచెగరు రామునివిధంబు. జూచి ధర్మజ్ఞం 
డును సత్యసంధుండును గకేజ్ఞుండు నగును గీ వండు గన తేజు నతని పాయు 
జూచి రును భర శోకో ంబున నిరానందయె మరణంబు నొందు వాలీదు[ఏఖింబు 

ననె వీడితయె శ కకర్శిత మైనతార సు గృీవుండు పంచత్వము నొందినం దప్పక 
నళించుంటతృమా చృవి నాశన్యసనంబునం గుమారుం డంగదుండు మృతుం డగు 

నంత భ_ర్తృవ్యసన కర్మితలై వానర కాంత 'లెల్లం గాష్ట్రమున్షి పృహారంబుల శిరం 
బులు పగుల మో:దుకొని ముడిసెదరు తదనంతరంబ సు గీవునిశేత సంరథ్నీతు 
లసవానరు అందలు. గచ సెవరు తదు త్తాంతంబు విని వన్నె లనివాసు లగు 

కపులెల్ట వన శె లగ్భహోదిసంనృత ప్ర దేశంబులయందు విహారంబు సల్పు టుడిగి 
పు త దారమాతృసహితంబుగా శ లళ్ళంగంబుల నుండి విటుగంబడి యిన 

విషంబు గ్యోలియినం బావకునం దుజీకయైన నురిగొనియెన నుపవాసంబు సల్సి 

యైన శ స్త్రృపతేనంబు గావించియెన బ్రాణంబులు విశువం గల "రేను గిమ్మీం 

ధకుం జనినయంతనె యింతయుం బాటిల్లు నిత్వాకువంశంబును వానరవంశం 

బును నాశంబు నొందించుట శేను బోవం జాల నీతేం గానక సు గృీవునివదనంబు 

విలోకింపం జాల, 348 

. ఏ నిపుడు పోవకుండిన, జానకి వెదకి కని వచ్చు సామోరి యటం 

బోనరనాయకు డాశను, బ్రాణము నిలివికొని యుండు బటు థై ర్యమునన్ . 844 

క, కావున నేనిపు డూరక, భూవిభుం డగురాముకడకుం బోనం దగ ది 

చ్చో వాన ప్రస్థుండనైై, కేవల మునినృ త్తి నడవికిం జను టొప్పున్. తర్ 

ఆ. వదన పాణిపతిత ఫలపర్శ భోజినై , పరంగ వృషీమూలవాసీ నగుచు 

సే, 

చే, 

వేం 

నియతి గాననమున నినసీంచి యుండెదం, గాన పోదు సీత గాన కెట్లు. 846 

వివిధబహు మూల ఫలజలో వేత మైన, విమలతీరసాగ రానూపవిషయ మందు 

వితతశుష్కు కాప్రంబులం జితి యొనర్సి, పరంగ నుండెడుచిచ్చులోనుజుకు వాడ, 
© 

మిగుల శ్రా యోపవిష్టుండనగుచు నాత్మ, నంగమునకుం దొలగించునట్టి నన్ను 
నాయసంబులు వ్యాఘా)/దివన్స సత్వ, సంచయంబులు గడలగి భశ్నీ౦.చుంగాక, 

ధరలో మునిదృష్టం బగు, మరణం విది రామువిభుని మానవతిని నే 

నరయక గృన్నుజు జనుదునె, పరువడి మున్నీటినీటంబడియెద నిచటన్. 849 

ములీయు మొదల లంకాధి బేవతాజయంబు చేత కోథనప్రారంభయు( బదంపడి 

సీతా న్వేషణసౌ కర్యాపాదక చం ద్రచంద్రి కామనోహరయుసీతా న్వేషణసవాకా 

రికీ దిమాలయః గంశస్వినియునగునీ రా గి రామకార్యసహాయేచ్చ చేత దీర్భ ఖాత 

యయ్యును నితాసందర్శనరహితుండ నై ననాకు నివృలయి తోచుచున్నది, 
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ఉ. శానకిం గాన శే నిపుడు సమత 'నేగినం జూచి 'రాఘువు 

లాషీనరు లారి మేను విడువం గబ రిచ్చటం జన్యు నంటినా 

మౌనినివార్హం గానక క్రృనుంబునం జత్ఫురు రెంట దోషము 
నానక్ గబు నిచ్చటనె మానివిధంబున నొండు టొప్పగున్, 951 

క, కావున నేనటు పోనక, పానకలిఖుంందు మేను యక్ యిచట 

జీవంబు నిలిపిఫొని ముని, నె నవమున నియతి మండ నాం ండ న్ బిన్, ర్ు కా 

న, మజియు వినాశంబునందు: బూనోస్ట _క్షబహువిధదోపంబులు సంభవించుబతి! 
యున్న శుభంబులు సశయనచ్చుం గావ్రనం (బ్రాణంబులు ధరించియుండెవ జీవి 
సంనుంబున మంగళంబు ధు నంబు గదా యని యిట్లు బహూ ప కారంబులం 

జింతించి సారెసా శెకు దుంఖంబు మనంబున ధరించుచు సోనంబునకుం చుదం గా 

నక సీతాదర్శనా భా నసండాతేకో క జనితదురంతే కో ధవినశాత కుం శ. వెండియు 
యా 

ని ట్లని వితర్కించు. గరి 

క, మచ్చరమున వై చేహిని, ముచ్చిలి కొని తెచ్చినట్టి మూఫఘి నశె ముఖుక 
వ్రచ్చి వధియించి పుచ్చుద, నచ్చుపడ నది ప్రతీకార మగ దాని కొగిన్ _354 

ర్ దళముఖదై త్యాధిపుం గొని, విసువకగ డలరానీ దాటి నెన రామునకు 
న్సిశితోపహోం మిచ్చెదం బళుసతికిం బళువుం బట్టి బలి యిచ్చు క్రియజ్, 85% 

వం వను సీతం జూడక యే సంపాతివచనంబు విశ్వసించి రాముని గొని తెచ్చితివేని న 
న్గుసోత్తుం డ క్రేవి నిచ్చటంగానక కోసవిశేషంబున వానరుల నెల్ల దహించుంగదా 
యని యిట్లనేక ప్ర కారంబుల వితర్కించి నాకిప్పుడు 'వేగిరపష చేల జనకనందనిం 
గనుంగొనుఐబందాశ నీలంక నిశృంకముగానుండి గృమ్మఅ వెద కెదమత్కృతంబున 
సర్వవానరులు నళింపకుందురు గాక ముందట నొక్క నుహోన్నతం-బె నమహో 
దాస్టనంబు నయనాభిరామం బై నరసంస్కార సంస్కృతం బె యొప్పుచు నొప్పా 
"రెడు నింతకుము న్నావనంబు సరికింప వనపాలకు లగురాతసు లచ్చటనుండి 
పాదసంబుల రథ్నీంచుచున్నవారు గంధవహాుండు తశ్చరిసరంబున నురవడి మెలం 

గ వెజుచి మెల్లనం బొరయు చున్నవాండందు జానకి యుండ నోపు నసుకు ద్రా 
దిత్యమరుదళ్వోులకు ననుస్క_రించి రాశ్షసులకుశోకనర్ల నకోరుండనై యివ్షీనంబు 
జొచ్చి యడ్డంబు వచ్చినరాకుసుల జయించి సీతం గాంచి తససిషకిం దపగపలం 
బుం బోలె రామచంద్రున కధని సమహర్పించెదం గాకయని నిశ్చయించి పరిళుద్ధం 
బగుతనమనంబున. 856 

ఉ. దండము రాఘ వేం ద్రులకు దండము మైథిలరాజపుతి కికా 
దండము చం డ్రసూక్యులకు వండము ధాతకు శేవ శాయికీ కా 
దండము వాయుకాలురకు దండము వజ కి భూఎపాణికకా' 
దండ మటంచు భ_క్రిమెయి దకుత వారికీ (యొక్క వెండియున్, ఫర్? 



ల్) 

. మూారందటు మదీయాభిముతంబు సిద్ధింపం జేయుం డని ప్రార్థిం చుచు, 860 

. పాండుగనంత మవణము భాసురకుండలగండ భాగము , 

సుందరకాండము, 217 

. వరుణునకు౯ా ధనేళునకు వహ్నికి సర్వసుపర్య్షపాలికి 
న్వరుస ధరాచరా భచరనా చరాజఖలభూతకోటికిం 

బరమమునీం ద్ర సంత శశికి భానరీంచారణప్టహాభ్యక 

న్నరగరుడోరగాదులకు నరిలితోం బ్రణిమిల్లి కృమ్ముణన్. రై58- 

దినకరసుతునకుం జతుఠలా,  ననతీనయాద్యఖలవృప్షనగ చరతతికి 

న్వినతి యొనరించి (క్రృమ్మణ, వినయం బలరార రామవిభునకు నతుండై, 859 

న నంండిత వ వాధరము చుంజులలాటము పూర్ణ చంద్రికా 

ండళుచిస్మితంబు నవకంజ పలాళవిళలో చనరబు న 

యుంజెడువారకీనదన మొప్పుగ నెప్పుడు చూడం గ శ్రైడిన్. 861 
. క్రూ రు6డు పాపచింతను౭డు కు ద్రుండు రౌద్రుండు లోకకంటకుం 

డారయ నీచకర్తు (డు దురాత్శకుం డాగశకంఠుచే భుజో 

దారబలాభిభూాతే యయి త్రక్యక దిక్క_ణజ్ కుందుచున్నయా 

ధారుణిపుత్రి నా కెపుడు బైన్యము వాయంగం గాన నయ్యుడిన్, 862 

అని యొక్క_ముహూ ర్హంబు ధ్యానంబు చేసి యమ్మహో ద్యానప్రాకారంబునకు 
లంఘించి ముందట వసంతసమయసంప కంకురితపల్ల విత కుసుమిత ఫలితలలితవిటపి 

పటలవి భాజతసాలర సాలతమాలతక్కో లచంపకాతోకనాగ పున్నాగపూగకురవ 
కోడ్డాల సొదివివిధతరువ్రాతస ంకులంబును మయూరళుక శారికామధు క రమధుర 

శ భాయమానంబును జస శాన నకోభితంబును విచిత్రాంతంబును రజతకాంచన 

పొదపాలంకృతంబును గాంచనల కాశతస మాకీర్ల రబును సువర్ణ వర్షమృుగ సంచా 

రితేంబునగునశో కవనంబు:గనుంగొని నుటీ యు మపహళోత్తుం గ ప్రై కారమండలమం 

డితేంబును శారదనీరదావృతం బు నాధవలసౌధవలయవలయితీరబును నీలజలధర 

మాలి కాపరి వేష్టితంబు నా దమాలపరివృతంబు నై నె విలసీల్లునమ్మ హోవనంబు ద 

అసి గదాహా స్త క్రూరరావ్షసరవ్న్ తం బైన న య యున్ పవన ద్వారంబు వాారకీ్టము 

క్షం బె ననాఈా చరబుకరణి సొచ్చి యంత నంత జానకి నన్వేవీంచుచు నిద్రా 

నిమోలితలోచనంబుంగు వివాంగ మంబుల నెగయంజోపుచు నికుంజపుంజంబుల 

నిదురించుచున్నమృగంబుల అగడం దోలుచుం బడీ పకుని శె పణజాత వాతస 

మాఘాత శాఖాన్రా తవికీర్ల కుసునువిసరపరికీభ్ణుం జై పుష్పమయం బగుపర్వతం బ్లు 

చందంబునం డనరుచు సృతషండగతుం | జ క నతన్ను విలోకించి వనగోచరభూత 

వ్రాతేంబు నసంతుం డని తలం నెల్ల దిక్కులం జరించుచు6 గ ంపితతరుపతితకుసు 

మనిసరపరికీర్ష మమ విభూమీత మొనవిలానినిప గిది నొప్పుచున్నవసుధ నవలోకిం 
చుచు నిజ ఫదాఘాతకంవిత పతితలలికవిచి త్ర తృ నొనావర్ణ సలకుసుమపత్రంబు లైన 

వృక్ంబులు నిశ్నీ ప్పవస్తా/భరణు "లె కై నద్యూతప రాజత్ప్పుకుషులమొడ్షీ నొప్పు 

108 
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చుండం గనుంగొనుచు. బుష్పపషత్ర, ఫలరహితంబులై వివాంగమహీనంబులై 

స్కంధ మా శ్రా శాయంబు లై యగమ్యంబు "ల లై నవృతంబుల నవలోకించుచు 

విధూత కేశియ నృుదితాంగ రాగయు నిమ్పీతళుభదంతోష్టయు నఖదంతవిక్షు 
త్రము నైన యువ లిపోలికి బోాలహా _స్తచరణవిమర్షి శ్ ప్రృభగ్నవర పాదపయె 

మ్రోోటువడి యున్నయశోకవని నాలోకీంచుచు. శ్రావ్యట్మాలంబునం బవ 

నుండు వింధ్య శె లో పొంతసముద్భూత మేఘజాలంబుం బోలె లతాచామం 

బులం దట్టుచు మణిరజతకాంచనమయమనోవారభూ ముల నిరీ ఖీంచుచు సుళీతల 
సాగ్టీదుజలంబుల మహోర్హ్మమణిసోపానంబుల ముక్తాపు వాళ సై సె కతంబుల స్ఫాటి 

కాంతరకుట్టి ముంబుల. దేరసంభూతకాంచనవిచి తృవృతు ంబుల( ట్రబుద్ధపవోత్స 

లవనంబుల:జ క్ర కవాకదాత్యూహహంససారస నాదంబుల నమృతో పమానతో 

యసంవర్థి తదీర్థ ద్రుమయు కృరమ్యుసరితృవమవూహం౦ంబుల సంతానక లతాశతం 

బుల నా హైగుల్తావ్యతమునంబులం గరవీరక్ళ తాంతరంబుల నలరువివిభాకారవాొ 

వీకాపంబులవిలోకించుచు విమలకలధౌతమణిమయ సంభంబుల విచి శ్రకూటం 

బులం జబ బ్రవృద్ధశిఖరంబు రమ్యుననంబుల శిలాగ్ళవహాంబుల నొప్పు నొక్కే_జగతీ 

విపోరపర్వతలేబు పొడగని నుగవియంకతలంబు విడిచి వచ్చిన కాంతపగిది 
నొక్క నది యన్నగంబుననుండి దిగం బాతఆి వ్రీయునిం బాసి యలిగి చనం 

జుట్టంబు 'లడ్ల డ్లంబువచ్చి మరల్చిన క్రి కయ జలనిపతి తతకు శాఖా గ ౦బు అడ్డగించిన 

నుగలం దొంటికోపం బడంచుకొని సృసన్నయె ప్రియునీరయుద్దకుం జను 

వ్రీయురాలిచందంబునం గృన్లుజ నెదురేగుదాని నవలోకించి యలరుచు 
నయ్య్టీచలంబు దాంటి యన్వల. 868 

ఉ. తీరజభర ర్యవృశ్నుముల దీవీతవూ శ్రికయై కతేంబులం 

బూరితశీతేనీరముల బువ్పసుగంధిల తాశతంబుల 

స్సారసక్రై రవంబుల విశాలమణీకటకాంశతరంబులం 

దీరగు విశ్వకర్య్యకృత దిన్యతరంగిణిం జేరం బోవుచున్, 864 

వితతసువర్ణ వేదికల విశ్రుతననల'తొంతపల్లవ 
ప్రతతులం జిత్ర, పత్రుల 1 న భగస్సు ఎరదుల్లీ ఖతా ౫ శాఖల౯ా 

గ్యతనవనుల్లి కోతతుల నిర్మల వర్గ ర్య లోత్కరంబులం 

జతురత నొప్పు కాంచనవిళొలప్పేహీరుహూపం శం జూచుచున్ . 865 

నుణియు నచ్చటివృకుంబు బల్నియు? బుష్వో. ఉగఫలోపగంబు ల్ సవితానం 

బులైై సళయనాసనంబు లై సవితగ్గి కంబులై సువర్ణ సోపాన వేదికాయు కంబునై 
యలరు మనీకి నచ్చిరు వోందుచూ 966 

. అంచితముగ౬ దత్తటమునం గాంచనమయరమ్యు వేదికల నావృతయై 
మంచుకరణి నొప్పారెడం, కాంచనళింఛుషను వేడుకం గనుంగొనియెన్. 80% 

క, మణియుం దత్సీరిసరమున, మటికొన్నిశిఖ ప కాశ మంజులవామిోా 



ర్ 

సుందరకాండము, 919 ర్ 

కరతరువులు ౫ ర్రంబులు, పరభూభాగములు ప ప్రస్కృవణములు చూవెన్, 866 
. అనుపమశకాంతుబు నీ నెను క కనకమహీజములన డుమంగ పివర్యుం డే డే 
గనకమ నైతి నటం చును, గనకనగ ౦బు క్రీయ నొ ప్పె. గడుం చేజమునన్,869 
ఘనమాగుతేకంవితత, త్ర, నకమహీ జవిట పాగ కలితో జ్ఞ పలకాం 
చనఘంటికాసహా స ,ధ్వని విని మది విస్మయరబు టై "దె వాజంగన్., 870 
నిరుపమశరు ణాంకుర భా, సురపల్లవపుమ్పీతా ౫ సుందర శాఖా 
భరిత మగుశింశుపావాగీయ, తరుమహిమకు హాక్త సమ్మదం బిగిరింపన్. 871 

| అమ్మహామహీగరు హాధిరోహణంబు( జేసి నలుజెసలే కలయ ననలోకించి, 8792 

. తీలయపంగ రామభూరనుణదర్శనలాలస ర యె నడీందినం 

తలల బడి తాపస మిోాంగుటకు నవ్యసుగ ౦ధిలతాశతంటులం 

గలయం జరించునీతేను జగ న్నుత రాజకులాభిజూత న 

తల ముసమ స్తసద్ద్గుణగ కాంచిత నిచ్చట నేయ చూచెదన్. 8178 

ఇది రమణీయ కొంచననుహీరుహ మైనయశ్క కాననం 

వీది కనునీయకోకసవ హేనునుయాబ్దసుగంధికై రవా 

స్పద మగు కేళికాసరనీ చయ్యన నిచ్చట కానరాధిటే 
వదయిత నిచ్చ రాబందు వచ్చినయంత నె చూడం గ లెడిన్ 874 

. తిలయపంగ వనసంచారకు, శల గావున నిచటి కిపుడు జనక మాధీ 
శఛశఎలావముతనయ వెస రాంగలదు ముదం బలర నాకుం గనుగొనం గల్లున్ 8175 

. నలువుగం దొల్లి కాననమునం జరియించెడు వేళ నా శ్రమ 

సలమున- దాను బ్రక్య్టవాము(దాపసక నాలం గూడి సంధ్యలం 
రు 
దలయక తీర్థే సేవకు రయంబున నేగడి చాట చేడు న 
య్యలవున పచ్చు నిక్కము నయ్యుమ తీమ్మికొలంకు'చెంతకున్ , 376 
జీవించి యుండెనేనియు, మ్యవస్సిభు దేవి.'నేం డసంచెహముగా 

నీవలనికి రాయగల ద ,ప్పావనగుకాకీల నిచటం బరికింప నగున్, 877 

అని యనేక ప్ర కారంబుల సీతాదర్శనోత్సుకుం డై జె విచారించుచు సుపువ్పీతంబు 

లై నసాంద్ర పర్ణంబుల విలీనుండై యుండి దివ్య గంధరసో వేతసం తా న కల తా పా 

దపశోభితరబ గు దానిగాంచనోత్సలపద, కె రవలశ్మీవిశాజ మాన సరోవరభా సితం 
బగుదాని బహాగసనకుథో పేతనానామణేభ వనయుతం బగుదానిం ట్ర మదాకుల 

కోకిల కీర శారి కామధుకర నుధురశ బ్లాయమానం బగుదానిసర్వ కుఫరకునునువిస 
రవిభ్ర జితనానాపాదపసంకులం బగు దానివిచిత త్రీన్భుగపూ గవి రాజితం బగుడానీ 

ననేక కా బిలగ్భ ఎహాయుతం బగుదాని సుపుషితాళో కపుభాతిరస్కృతసూర్యో 

దయప్రభం బగుదాని యుగస ద్వి నివృతీ ద్విచి త్ర పుష్వావతంసకబపాుపక్షి పత 

విహితపర్ల ర్హత్వీంబు గలుగుటవలనం బత్ర త్రరహితశోఖం బై నదానిపగిదిం దోంఛు 
దాని బువ్పభా రాతిభారంబుల న వనీకేలంబు స్పృశించు చున్న దానిపగిదిం జూ 

\ 



ళం గోవీనాథ రామాయణము 

పట్టుచు నామూల పుష్పోపచితశో కనాళ నాశోకకర్ణి కారకింశుకమహీకువా ప్రభా 
ప్రదిప్తప్ర బేశం ఖై నదాని వినృద్ధమూలనుపుమ్పితపున్నాగ స ప్పపర్ణ చంపకో 
లకవిరాబితం బగు దాని బ్రలీ ప్తజాంబూనదళలాకల మాడి. బ జ్వలితజ్వలన 
జ్వాలికలభ ౦గి నీలాంజన చయంబులకై వడి వెలుంగుపుష్పీ తాశోకసపహ సృంబుల 
సాొంద్రం బగుదాని నానావిధా వాంతేరవనవిచి త్రంబు లై ననందన వై త్రరథం 
బులం దృణేకరించిన ట్లున్న దాని. బువుతారాగణయు క్షం బె రెండవగగనంబు 
భంగి నొప్పుదానిం బుష్పరత్నశతచి త్రం బె సపంచమసా గ రంబుకరణి నలరుదాని ననేకగంధప్ర వావాం మై పుణ్య గంధ మనోహరం బై ద్వితీయగం భాఢ్యం బె ద్వి 
తీయగంధమాదనంబునై వడి. దనరుదాని రమణీయాశో భాభిరామం బగుదాని 
నచింత్యాద్భుతదర్శనం బగుడాని నశోకవనంబు గలయ నవలోకించితన ,ధ్య బే 
ఫంబున న నేకతప్పకాంచనవితర్షి కాశోభితంబును ద్ర వాళ్ విరచితసోపానంబును ' 
గాంచన_స్థంభ సహా స నిర్తితంబును వినిధప్రా కారసౌధావృతంబును గై లాసగిరి 
పొండురంబు నగువై త్యప్రాసాదంబు వొవగని యనువందుచు. దన్తూలవిరచిత 
మణిమయ వేదికాతలంబున. 8178 

ర్థులు హనుమంతుడు వీత్రం దొాదుట. శుర్టుం 

తే, శుక్ల పహౌదియం దొప్పు సోమ శేఖ, భంగి ధూమజాలానృ త పొవకశిఖ 
వై వడీ్ విపద్యపదినిగతి సపంక, కాంచనశలాకచందానం గాలుదాని 373 

చ, మలినము గట్టి పాంసుపరిమార్జి తసల్ల లి తా ంగయన్ట్రీతో 
గళవళ మందుచు న్వదనకంజము నూర్పులు వాడ జేయం శ 
వలపరితాస మచ్చ నుపవాసములం గోడు కన్సీ బాల వం 
తలం బడి దిక్కు, మాలి నయనంబుఆ నేశ్రులు గాజు నేడ్చుచున్ . 860 

చ. చెలు వజీ శజ్వానమధ్యమునం జిక్కిన లేడియు బోలె దై శ్యకాం 
తీలనడువు౯ా గృశించుచు వితాకు; నూటికి వెచ్చనూక్ను చు 
నొసంయుచు లజ్ఞయు సృయము శోకము దై న్యము పారవశ్య మ 
గల మాలు పర హూనమున. గన్నులు మూయుచు పెండి విప్పుచున్. 8591 

చ. చతురత దక్కి, ఛీషణకుజ ౫ వావీడిత మైొనరోహిణీ 
సలి క్రియ బొల్పు దక్కి యనిశం బెదం గుందుచు నేక వస్తు, యై 
హితులను బంధువర్లముల నెప్పుడుం గానక ఘోరరాత్సపీ 
ప్రృతతులం జూచుచుం గలంకంసెఅుచుం జూల విచార మొందుచున్. 892 

తే. నీలనాగాభ మె యొఫ్సు నెజియమెజయు, జఘునగతదీర్ధథోమల శ్యామ లై క 
వేణిచే నీరదాపాయ వేళ వివిన, రాజే నోప్పుముహీ భంగం గ్రాలుదాని. 888 

కే. చిత్రమణిభూషణములు గై సేయ.టుడిగియొడలంగలసినమలపంకమొప్పుచుండ 
వాడు వాజీ నమళల్లి కావల్లిపగిదిం దీ వ్రదుఃఖా భిత పొ దిగులు గొనుచు, 834 



సుందర శాండ ము, 221 

క్ల, వ్యసనము లెటుంగనిదానినీ, వ సనంబున గుందుదాని వరవర్ణిని ను 

ల్లసీతాబ్బపశ్ర నే త్రను, నని తాలకకలితనిటల నంబుజపాణిన్. 985 
ఇ మ. ఘనవృ త్త స్తనమండలి న్విమలరాకాచం ద్ర నక్త న థాం 

గనితంబ౯ మృగ రాజవుధస్ధను దలత్కంజాతస ల్రైతుణ 

న న ే శి న్నవపల్లవో షిని జగనాత న్చునాస న్ఫతిం 
ఖు ౧ అ ఆశీ క్ష 
దనుశ్ భా ప్రకటీకృ తాఖలదిగంతం గంతు కాంత్ పమన్, శి56ీ 

తే, పూర చం దు నిదిధితిపోలె జగతి, కమితసంతోషకారిణి యెనడాని 
ల్ 7 a 

ననిలహతవల్లికై వడి నడలుదాని, భుజగ సలిభంగి నూర్చ్పులు పుచ్చుదాని. 387 

వ. మటియు సందిగార్థంై నవున్వాదిస ృతివాక్యంబుకరణి, బరిశీణ యెనసమృ 
చందంబున నవిశ్వాసబహుళ యైన శ్రద్ధ మాడి నలబ్ధ కార్య మైనయాశపగిది 

సాంతరాయ యమొనసిద్దివై వడి సకలువ, యైనబుద్ధిమాడ్కి మిథ్యాపవాదంబున 
నశించిన కీ ర్తిరీతిం గాల మేఘ పరీవృగయైననతు త్ర రాజ ప్ర భభ ౦గ నభ్యా నాభావం 

బునం బ్రశిథిలయైనవిద్య్భబో లికి సంన్కారాభావంబున వీసర తార్థంబు బోధించు 

వాక్కుపగిదినస్ఫుట ప్ర కాశయెరామప్రా _ఫీనిరోధనంబున దుకఖించుచున్న దాని 

" మజీయును. సిరికి 

తే, చం ద్రవిరహిత యగు రా త్రిచందమునను 

జంట బాసినజక్కు వపెంటిరీతి 

భాస్కరుడు లేనిదినలమ్మీ భంగి జాల 

నొప్పు దూలి యొంటిం గృశించు చున్నదాని, 389 

మ, అనిశధ్యానపరీతచి త్త యగుచు౯ హారాను హోలక్ష్మణా 

యని వాపోవుచు వృవీమూలమున నధ్యాసీన యై మానముం 
దనరం దాపనిభంగి నొప్పెడు జగ న్మానీకా నుహీనందని 
స్వనజాతాయత నేత్ర సీతం గనియె న్వాతాత్శజుం ఉ య్యడన్. 890 

జ్య స! ట్ల ర్త 9 రురు నాముమంతు (డు రా మో క్తసతౌలక్షణంబుల( గని సంకేసించుట,. రాం 

వం అ త్పాఅంగున నప్పవననండనుం డనిందితే యగునితం గాంచి బహు ప్ర కారంబుల 

విచారించి కొండొక సేపుకార్భర మాలిన్యతిరోహి తయా పక్వేంబువలనసీతే గాదని 
సంచేహించి పదంపడ్షి యుపపాదనశీలకారణంబులచేత సీత యని నిశ్చయించి 

పరమానంద భరితాంతగకరణుం డై . 09] 

క, జనవిభు( డేయేసొమ్తులు, జనకజ కున్న వని చెప్పె సమ్మతి న ట్ల 

వనితకు నాయాసొమ్హులు, గన నగుచున్నయవి విటపకలితము లగుచున్. 892 

శే, లాఘవుండు ఇెప్పినట్టు లీరాజముఖకిం, జూరువిణినిర్హితశ్వుదంస్ర? ప్రసూన 

రూపరచనాభిశోభిత తాపనీయ, కర్ణ వేష్టనయుగళంబు గాన నయ్యె. 899 

తె. చారుముణిచిత్రహూ_స్తభూపణము లొప్పు, చున్నవి వియోగజనిత తాపోస్ట తావి 

"శేషమున ననితంబు లై చిరనియు క్ర, తానళమున సంస్థ-నవంతంబు లగుచు.894 



pp) గోవీ నాథ రామాయణము 

చే, భూమి సె c బొటి వై చిన రామపల్ని, భూషణంబు లీకన కాంగిభావణములు 

పొలుపు మిజంగ నొక మేనిభాహణంబు, లరయ రెంటికిభేద మింతై న లేదు, 
లే, భూమిపు త్రి క యె మేవిభాషణములు, పుడమిసె వై చనాయావిభావణములు 

త_త్తదుచి తాంగములయందుందక్కు వయ్యె, నరసీచూడంగ నిప్పుడీయుబ్దముఖకీ, 
చ. అరయల్ నేను సూర్యతన యా.దులు ము న్నలబుశళ్యమూక నుం 

దిరవుగ నున్న వేళ మణి హేముముయోాజ్ఞ పలమండనంబు లం 
బరమున మూట గట్టి పడవై చినయాకనకో త్తరీయ మో 
వారివరమధ్య చై వలువ యాట నిజం బొకనన్నె గావునన్. 897 

ను. అనిశధ్యాతరఘూ _త్తమావయవయై హోరామ హారాను హో 

జననాథో త్తమ యొంటిం జిక్కి_తిని రత స్తీ ప్ర) లనుధ్యంబున 

న్నను గావ న్వెస రాయగదే దనుజానికొ దండించి గొంపోం గ బే 

యని వాపోవుచు నున్న దీసతి నిజం బానీశ యా నారయన్. 899 
తే. కనకవర్షాంగి యైన యూశాంతీనిక్క,ము౫నునా రాము ప్రి యపళ్నియగును శ్రే మ 

గరిమ .నేసాధ్వి నష్టయై కానకున్న, నష్ట గాకుండు రాముమునంబునందు. 899 
చ. అతివ యటంచు భూరికృప నాలనిశోకముబే సజస్త మా 

శ్రీత యని యానృళశంస్యమున. శ్రేయసి యాట ననంగుచేత నే 
యలివకృతంబునక౯ రఘుకులాధిపుం డాంర్తిం దపించునట్టిభూ 
సుత యగు నిక్క మోభువనసుండరి సుందర వేషసంపదన్ 400 

క, రంగుగ నారఘుపుంగవు, సంగ ప్రత్యంగ సౌవ వాతిశయం వీ 
యంగ నరూపవి శేషము, సంగతిగా నొక్క_భంగి జతనం బయ్యున్. 401 

కొ, ఈవనితచి త్త మెప్పుడు, నావిభుపై నుండు మిగుల నావిభుచి త్తం 
బీవనితమిోంద నుండును, గావున నిరువ్రురును మనిరి తణ మైన నిలన్. 402 

-ంధుథా హనుమంతుడు నీతక్రు సంభవించినపాటు చూచి దుగఖిందుట, ర్రూత్తులా 

క ఈకాంత బాసినప్పుడె, పోక విభుండు మేన ద్రాణముబ నింతకు న 
సోకగతిం దాల్స్ యున్నాం డాకరణి సను టశకమై యుండు గదా. 408 

వ. అనీ యి త్రెజంగుననప్పవననందనుండు సితంజూచిసంహృష్టచిత్తుండై మనంబున 
రామునీం దలంచి పేంసించుచు జానకిం గొనియాడుచు నొక్క_ముహూ 
_ర్తంబు చింతించి బావ్పపర్యాకు లేక్షణుం జై యిట్లని విలవీంచెం 404 

ఉ. ఈసతిం బాసి రామవిభుః డించుకసేపు మనంగం జాలం డ 
ట్రీసతి 'రాము6 బాసి తను వించుక దాల్ 6 జూఖ దక్క_టా 
యోసతి రాము డీర్యు రిత శేతంవీతణ మాచగిం'చు'జే 
శాస ధరిత్రి నిందనుకం బ్రాణయుతీంబుగ నున్నవా రొగిన్, 405 

"లే, లలితేగుణమండనుం డై నలక్ష్ముణునకు 
నూన్యయును రామునకు బ్రయమహిమీయు నగు 



సుందరకాండ ము. లల 

భూతనయ యిట్టిదుగఖంబు6 బొందవల సె 

గాలము దురత్యయం బెంతీఘనున కైన. 406 

ఆ, రాముని క్రమంబు సౌమిత్రి తేజంబు, నెజటింి యున్న దగుట నీమృ గాశ్నీ 

జలద కాలగంగభాడ్పున థ్రీోభింప, కున్న దిపుడు ఛై రి మూంతం చేసి, 407 

క్ర సమశీలవయోవృ_త్తయు, సమూ భిజనలతుణ యగుజూనకికి రఘూ 

 శ్రముండు దగు నప్విభున క్రీయను దగు దాంపత్య మింతేయర్హ్యం బగునే. 4108 

వ, అని పెక్కు తెజంగులం దలసోసని మలిన సంవీశతో సప వా సకృశ త్వకో క ధ్యాన 

పరాయణ త్వాదిపతి వ్ర తాదిధర్యయు క్షయె లోకకాంత యగురమా దేవియుం 
బోలె నొప్పుచున్నసీత నవలోకించి శోకహర్ష కలితుం డై యూ త్రిలోకసుందరి 

రామునిభాగ్యంబున జీవించి యున్నదని రామునిం బ్రశంసించఛి వెండియు6 దన 

మన౦బున. 409 

సీ ఈకాంతకై కాదె యినకులాధీశుండు ఘన మాపు డగువిరాధుని వధించె 
నీయింతికై కాదె కోయించ రాతుసీ కర్ణ నాసికము లత్మ్ణుని చేత 

నీకాంతకై కాదె వీకతో రావణ ప్రతిముం గబంధుని6 బట్టి చంప 

నీలేమశకె. శాడె లీీతోం బదునాల్లు వేల రక్క_సుల వావిరి వధించె 

కే, నీజలజనేత్ర కై కాదెయాజ మెజునీ,ఖరుని ద్రిశీరుని దాహణుం గలనం ద్రుంచె 
మజియు నీరామకై కాదె హరివరేణ్యు, ఫకోరనాపుని వాలిని గూల వై చె, 

తే, భానుజుండుదుర్ల భం బె నష్టనగ రాజ్య, మొందుటయు నేను గడిమిమైనుదధిదా టి 

వచ్చుటయు వేగ యీలంకంజొచ్చుటయును,బరంగ నీపంక చేవ ణఅకాజఆుకు(గా చె, 

జే, ఈచకోరావీ,థాజుకు నై యినకులుండు,జలధిపర్ట్యంత మైనమ్మేతలను గాదు 

కెరలిముల్లోక ములుతల (క్రి ందుగాంగం జేసినను యు క్షచుని యెంతుంజి త్రనుందు, 

తే, అఖలలోకై కసామా,జ్య మడి యధిక మొ 

జనకనందని యధికమోా యని తీలంస 

నఖలవిష్థపస్నామా జ్య మాధరిత్రి 
క 

పుత్రికకలాంశ మైనను బోల 'దరయ 418 

మ, ధర భేదించి సరోజ నేణునిభ శీదారస్ఫురద్దూళి చే 

సిర యొప్పారు వాలాననతతమఖతే త్రంబునం బుట్టి శ్రీ 
కర సంస్తుత్యగు ణాఢ్యుం డై నజన కత్తూభ_ర్తకుం బుత్రియై 

స్థిరలో వన్నియం గన్న దీసుదతి. పాతివ్ర తధర్మ్మ్యంబునన్ *. 414 

వ. అదియునుం గాక్. 415 

చ. అరిజయశీలు. డాదశరథావనిభ_ర్తకు ముద్దుంగోడ లై 

. వరనృషమాళిరత్నరుచిభాసిత పాదకుం డై నరామభూ 

నరునకు బత్నియై జగతి వాసికి వన్నెకు నెక్కె_ చేంటికి 
(re 



994 గోరీనాథ రామాయణము 

. విశశ్రసుఖంబులు విడిచి భ రృస్నేవాబలమున నిడువులు దబంప కోట్లు 

జనశూన్యు మగు ఘోరవవమున శే తెంచి ఫలమూబముల ముత్తు బానిఫొనుచు 
వేడ్యతో విభుని సేనించుచు నింటిలో నున్నశె వడిం ప్రీతి నొందియుండు 
నట్టి యోాకనకాంగి యన్స్ముహాత్తుని. నొని యొంటి దు*ఖంచుచు నున్న దకట ట్ స 
ప రుం డో న నోనుండు వ స నాని: : కే. పూని తష్టాతురుం జే నమానన్రం సంభ ఏ౦టు చానీయశాలనట్లు 
శీ సంపన్న మొన మూనీతం జూడలగోరి యున్నవా( డాన్ఫపకుంజరుండు.. 41 

ళా 

& రాజ్యహీను( డైన రాబో గుణ భాత్రి,నొంది సక్హువంబు నొందినట్టు 

రాము: డీక్ళుగాటీం గృమ్మణిం చేకొని యనుపమాన సౌఖ్య మందంగబండు.4 18 

శే, బాంధవుల. వాని భోగసంపదలం వాని 

లాముం డరుదెంచి తన్ను దుర్వార శౌర్య 
గరిమం గొని పోవుననునాస గలిగి మేన 
బ్రాణములు దాల్చీ యున్న దీపద్యనేశ్ర,. 419 

ఉ. చూడదు పుహష్పభాజముల? జూడదు రమ్యవిచి త శాలలం 
జూడదు నిషమ్మ_టావలులం జూడదు రమ్య సోవరంబులం 
జూడదు రాశ్సాంగనలం జాూపుల రామునిదివ్య హూపము 
న్ఫోడిమితోడ నెప్పుడుం గనుంగొనుచుం దదధీనచి_గ్గియి, 120 

తే. రమణికి సము_స్తమణిభూషణములకం కు 
నెక్కు డగుభావణము విభు. డీలతాంగి 

oy ధన్రనిం బాసినకేతన నిద్దంపుసొమ్లు 
లెన్ని గలిగిన కోధింపకున్న దిపుడు, శ21 

క, అనుపమసుఖభోగ ములకు, ననువుగ, ఇత్ర మగునీనృ పాంగన దుఖం 
బునం గుందుచుండం గని నామనమును గడు దుఖశోకముగ్నం బయ్యెన్, 122 

ఆ, రామలత్షుణా భిరవీత మొ నుఖ్కలీలం జెలగసనట్టి యాలతాంగి 
వికృళతరూపదాన ఏజి నాంతరమున, నొ ప్పుదూలి కుందుచున్న దకట. 428 

శే, హి మకణపరీతేనళినిచందమున నష్ట్రశో భయె య ప్రధృవ్యదు॥ఖా భివీడ్య 
_మౌనమై యొంటి సవాచరహీనచక్ర,వాకీగతిం గుందో చున్నది వనజ నేత్ర, 424 

శే, కాంతు నెడం బాసి యిట్లున్నకారణమున,నీసురభి కాలవారిణాంకుం డీవిశాల . మన్ 

కుసుమితాకోకతరువు లీకువలయాణీ,కొనర శోకంబుం బుట్టించుచున్నవిపుడు. 
వ. అని "పెక్కు తెజంగుల విచారించుచు నీశ యని నిశ్చయించి యల్పగాత్రుండై 

య _క్లరుశాఖాపర్ణ ౦బులనడును నుండి నూచుచుండ నప్పుడు, 426 



సుందరకాండము, 425 

దురు చంద్రా భివర్ణ నము చిరం 

చ. కలువలపాలిమేలు శితికంకునియాదలపువ్వు మేలిత 

మ్లులపగ వాండు పాల్క_డలిముద్దుల పాపండు జింక్ కదాల్పు రి 

క్ర_లదొర శేవెలుంగు విరి కె కై దువుదాలుపుమేనమామ యు 

క్క్ట లదొర యుద్ది చీశటుల గొంగ ఏిధుం డలరెలా నభంబునన్. 4271 

వ. ముణియును, 428 

క విమల ప్రభ చేం జంద్రుండు, ప్రవమదంబున మెరి చఅిపం బటి తెంచినచం 

దమున సుశీతలకరములం సోను రొస్పల “వాయుపుశ్రకుని సేవించెన్, 429 

శే. గగన మొప్పాశ నీలోదకంబుకరణిం,దార'కా ప్రకరంబులు కై రవముల 
పగిది విలసిళ్లైం జంద్రుండు భాసమానుండగుచు హాంసవిధంబున నల రెనపుడు, 

రుడు హనుమంతుడు సీతేయున్న విధమంత యు విమర్శించుట. ఛం 

వ, ఇట్లు గగనమధ్యభాగంబున వెలుంగుచందురుని చల్ల నికరణంబులు తనశరీరంబు 

నకు సుఖస్పర్శంబు లై సోంక నాభ్ల్రోదించుచు నమ్మరున్నందనుండు 'వెండియు 

వస్తుభారవి శేషంబున నుదక కవధ్యంబున నాందోళిఏచు చున్ననావచండంబున 

శ్లోక్రభ్ధా రాక్రాంతమై తరుమూలంబున నాకంపించుచున్న జానకి నవలోకించుచుం 

దత్సరిసరంబుస నమ్మహావనస్పతిం జుట్టుకొని యున్న యే కాయుల నేకకర్ణలం గర్జ 

సవరణల నకర్ణ లశేంకుక గలము న్హకోచ్చా ప్రస సనాసికల నతిస్థూలో త్త శ్రమాంగుల 

నస్థూలదీర్థ శిరోధరల స్లోల్పకేశుల ననుత్సన్న శేశులంగంబళ్ రూప శేశధారిణుల 

లంబకర్ణ లలాటల లంబోదరపయోధరల లంబోష్టుల జుబుకోమ్టుల లం చాస్యణ 

లంబజినుకల హా స్వదీర్ణ కుబ్బవికటవామనాంగులం గరాళ భున్నవక్త ౪ బంగా 

తుల వికృతాససల నిశ్చ కాకారలం బింగ వర్ష ల నతిక్రోధ న ఆం గలహా శ్రీయల 

గాలాయస మహాళూలకూ టముద్దర ధారిణుల సాకరపారిణవ్యాష్రలులొాయమే 

షజంబుకముఖుల మాతంగ తురంగోస్త్రపాదల గాశ్రాంతర్వ_ రిశీర్ణ ల చేకవా స్తల 

చేకపాడల ఖరకర్ణల గోకర్హల హయకర్ణల హూ "స్తకర్షల హరీశర్షల ననాసల 

నతినాసలం దిర్భిజ్నాసల విగతనాసికల ౫జసన్ని భ నాసికల లలాటోచ్చా స స 

నాసికల వా స్టిపాదల నుహోపాదబ( నోపాదలం బాదదూలళికల నతిమా త్రశిరో 

గీవల నతినూ శ్ కు-వోదరుల నతిమూా త్ర ముఖలోచనల దీర్గ రజిహ్పల పరా 

న్ 
ఖు 

నవల భూను శేశ్ప నుదిగా పానఫరవళశ ల 5 సదామాంససుశా ప్రీ ఖేయల నూంస 

కోశితభోజునల రోమవార్థణధర్శనల రాకుసాంగ నట నవళోకీంచి యన్సుహో 

నృకుంబు కింద నులినన(వ్ర్రంబునం గట్టినమానికంబు చండ ంబున నవిమ్మృతీ 

కేజోవిశేషయి పంకదిగ్ష మైనమృణా€క 'తెజంగున మాసి ప్రచండాతపపరి 

వూననూతననల్లి కై వడి వాడీ వ్యాఘీ)నుధ్యంబునం జిక్కిన లేడివై ఖరి స్వా 

కంపించుచు బుణాన్టంతంబునందుదినం బున నుండి పుడమింబడినతా రపగిదిం బరి 
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శీణకాంలి యె యోదంబునం జిక్కీ_న గజాంగనభోంగి దై నఫ్టంబు నొంది పంజర 
(cn 

మధ్యగత యెనశారికవిధంబున రాకుసీనుధ గ్థింబునం జిక్కీ ధూమజూలావృత 

పావకణశిఖలా గునందనుబ్భాయ నడంగి పాంనుపరిచ్చన్న మైన హేమశలాకకై వడి 

నొప్పుమాలి ప్రభంజనర యోద్ధూళ యె మ్రైటువడి యున్నకదంబశాఖలాగున 

మండనంబులు డుల్ఫీ జంట బొసినజక్క_వపెంటి కి కియం బొలుపుదక్కి. పయో 

దాంతంబునందు శారదా భ్రపరివృత మైనచంద్ర కతి నులినాంగచ్చాయ 

తోందూలుచు. బాండురపతాగపట లపరి ఇ రిచ్భన్న య నపుష్పమంజరిసొంపున ధూళి 

బ్రుంగి పంక నిమగ్న మైన గోవుసొబగునం జేస్టలు మాని మంత్రే వధరుద్ద్గపీర్య 

మేన భుజంగికరణి నూర్పులు పుచ్చుచు ననారోపితతం త్రి యెనవళ్లకియట్లు 

రామణీయకంబువిడి చియుద్వ ర ర్రనాదిసంసాొ _రాభావంబువలన సతికి ష్టరూపమొ 
భ్ _ర్హృదర్శనహీనయె చారి త్ర త్ర వ్యప జేశాఢ్య యె భ్ రృ వాత్సల్య భామితమైొ 

భ_ర్భుహీతయు క్షయ తనదురవస్థకుం గుందుచు6 పూర రాతుసులతర్జనో కులకు 
దలంకుచు రావణుదా రాత్ర ఫ్టింబునకు నిందించుచు రామునిం బేరో,ని కావ 
రా వేయని చీకుచు .దైవంబును దూజుచు ధరాస_క్షవీతయొ కన్నీరు నించుచు 
నిశా పనమారుతంబులబబ్బవధారివృయంబులదహించుచు స్వ భావతనుచ్భాయ 

నన్వీనంబు నెల్ల వెలింగించుచు నేకవేణియు మలినాంగియు మలసంకులశిరోజ 
యునై కోకరనాధి చేవతయుంబో లెం జూపట్టుచుబవా ప్ర కాగంబులదు[ఖంచు 
చున్నపీత నవలోకించి త్రదీయదివ్యమహిమంబులు వక్కాణించుచు వార్ల బాహ్ప 
పరిస్త్రుతుండై మనంబున న ద్దేవికి రామలత్షైణులకు నమస్కరించి యమ్మహీపు శ్రి 
తోడ రామునిసం చేశంబుం. జెష్పటకు నవనరం బరయుచుండ రాత్రి యామ 
త్రయం బయ్యె నప్పుడు సడంగనహితం బయినబ్రవ్మారాతనుల “వేనఘో 
మంటు మధురంబుగా వినవచ్చె నంత నక్కాలంబున “శోత్రమనోవారంబులగు 
మంగళ వాదిత్ర గీతశబ్దంబుల మహాబలుం డగురావణుర్తు మేలని. 48 | 

రురు రావణు ఈ సేతయున్నృస్థలమునకు వచ్చుట. ర్రైధైుం- 

చ. అవనిసుతం దలంచుకొని యాత్ర వివరిత మైన కామము 
న్లవిలి సహింప తేక మదన ప్రవారావాతి కోవాటించి త్ర 
త్ప్ర)విమల మాననంబు బహుభంగుల మంజువచోనిరూ ఢి నా 
త్యవశము చేసి భొందు 'నని తద్దయు వేడుక దుర్విచారుండై . 

చ, సదమలచం౦ ది ద్ర కాధవళ చారుదుకూలము. గట్టి మోదము 
నదురణగ ర "కచందనము కస్తురియుం గలపరిబు మెత్తిసాం 
పౌదవం బ్రసూన చామచయ మొప్పుగం జుట్టి విచి త్రకాంచనాం 
గదనుకుటాదిభావణనికొయములం గయి వేసి గ్రష్మనన్, 
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సీ, విటిగిన-చెక,_౦పు వేల్పుశేను(గుకొమ్తు వతస్థ్సలమునకు వన్నె చెట్ల 
గగునీయకోటీరభఘ టితే వ జ్లోపల కాం: దీధితులు నీరెండ గాయ లు 

వొనీతాసవపానవళమున నెజ్బవాజణేనవృ త్తవీంగలోచనము లలర? 

గాలజీమూతసం కాశమే చకదీి క్షి గిరితులన్ట మగుమేన గిటికొనంగ 

శే, సెలవిచాఅంగ నవ్విన వెలికి బర్వు, దీర్ధదారుణదంతదీధితులు నిగుడ 
శావణుండు సర్వలోకవిడ్రావణుందు, రాజసము మోజు నంత8పురంబు వెడలె, 

వ. ఇత్తెటింగున వెలువడి చనునప్పుడు. 485 

శ్రే, జేనగంధరగీయువతులు దివిజలోక, సాలు వెనుకొని చనుబెంచుపగిది దోంప 
నంగనాజనశత మాత్ర మానిశొట,నాధథు వెనుకొని చనియె నందం బెలర్ప,.486 

సీ, తరుణులు కొందటు తపనీయదండా గృ సందీ ప్త్పదీవికాశతము గొనుచు 

మగువలు కొందటు మణిదండచామరో త్తమములు తాలవృంతనులు గొనుచు 
నిందీవరాయులు 5”0దజు దుత్తూరసుముతుల్య సలిల పా త్రములు గొనుచు 

Xతితలు కొందబజు కాలాహీ సంకాశ రమణీయమండలా గ ములు గొనుచు( 

శే, బడంతియొక్క తె మణిపానపాత్ర గొనుచుంజానయొక్క_ తె రాజహంస ప్ర కాళ 
ధవళరశ్లినిభాతపషత్రంబు గొనుచు, రావణునివెంట నడ్లిచి శారమణు లపుడు, 

వు మణీయును 438 

సీ, నిద్రా నిమాలిత నేత్రలై తూయగుచు వెలందులు కొందజు వెనుక నడువ 

నరుదార నుదపరీతా స్యలై కొందజు గటితలు పార్ణ్వభాగమున నడువ 

శ్రమజలాభివ్య క్రనాంక వా మోద లై ముదితలు గొందజు (మోల నడువ 

సూనాసుశీళి చే నాటసొటవోవుచు, జెలులు కొందజు చుట్టు బలసి నడువ 

కే. మరుని చేతలు మిక్కిలి మరులుకొల్బం 

దనువు లొరయుచు. గొంద ఆింగనలు వడువ 

దథశముఖుండు వారినడుమన తసరె హస్తి 

నీగణాంతర గతము త్త నాగమువలె. 439 

వ. మటీయు గొండబటు మ త్తకాశినులు త్ర త్రరంబున, 440 

ఉ, చిక్కులు వడ్డహారములు చిందజువందజ లై నమాల్యము 

లోకో,_లు వడ చన్ను మొనలు నృలునొక్కు_ల గందువా తేజు 
—£ గ్రా G A 2) 

ల్బక్కెరవింటిసామి నెజీచందము దెల్పంగ నీల మేఘము౯ా 

మిక్కిలి వేడ్క. వెనొనిన మించులకై వడి చేగు దేరంగన్. 441 

వ, ఇటు కాంతాజనపరివృతుండును నచింత్యబల పౌరుషుండును న నేశ
గంధ తే లావ 

f కీ తుండునుముదఘుూర్రి తీరకాత్సుం 
సి కకరదీపికావభాసితుండునువర మాబ్యవిభాపి తుండునుమదఖూ్యర౦ క్ర 

డును విరజోంబరధరుండును మధితామృత ఫేనాభ౦ బెనదానివిరజంబి నదాని 

నంగదస క్తంచై విస, స్తం బెసయు త్రమవ, స్త్రమునుసలీంబుగా సవరిం చుచున్న 
మ రా అవి య్యా అనాటి f 
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వాడును నానావిచి త భూవణభూవీతుండును గాలజీమూతనం"కాళుండ్లున్న 
నింహావిక్రాంతేపరా క్ర ముండును గీంకిణీ పోవ సంఘువ్షుండును బరిత్య శ్తేక్షు 
చాపకందర్పసమానుండును శంకుకళ్గుండునుగామువరాధీనుండునునీ'తాన _ర్రమన 
స్కు౦డు నై మదాంచితగమనంబున సశోశా రామవాటికాదార్టరంబు నటినీ 
యను_త్తమకాంతియు కం బునుసర్వజువ్య ఫ లోపగనగ జుష్టుంబును నానాపుష్పోో 
కోభిత్రపుష్క రిణీవృతంబునుదృష్టి మనోవారవి చి త్ర నివిభవివొంగకుయు క్రంబును 
మణికాంచనతోరణంబును నానామృగగణాకీర్ణంబును బరిపతితీఫలసమా 
యు క్రరబును బహుపాదపశోభితంబు నగునమ్మహోవనంబు సొచ్చి వచ్చు చున్న 
రావణుని దవ్చ్రలం జూచి పవననందనుండు తనమనంబున. 442 

రెడు హనుమంతు 6 డశోకవనమునకు నచ్చురావణుని దవ్వులం జూచుట, శ్రుశుం- 

డ్ కంకణకింకిణీధ్పునులు గృందుకొన ౯ నుదిరాయ లేత ణ 
లంకెలు సేయుచు౯ా గడువిలాసమునం దనవెంట రా౪ ని 
శృంకత నెవ్వండో కనకచారువిభా వణపం క్రిం దాల్చి యీ 
వంకకు దుర్టిచార మొదవం జనుదెంచుచు నున్న వా డొగిన్. 448 

చ. తలంపంగ వీడు శాతసనతంనకు. కౌదశకంధరుండు గా 
వలయు నునోజశొతశరనంచితుం జై యిటు వచ్చుచున్న వా, 
డలయక యూదు రాత్తుండు నృపాత్ర్త్యజ నేమి దురు క్రులాడునో 
సొలయక యిందె యుండి యటు చూచెడ నీకనిచంద మంతయున్, 444 

క, అని నిశ్చయించి వేళలొక, భునశాఖకు దాటి యల్బగాత్రుం డగుచు౯ా 
దనుజునిచందము గనుంనొను, మనమున వెన బర భునము వూటుననుండెన్, 

ఉ. అంత నుహీకుమారి రభసాతిరయంబున వచ్చుడైత్యు న 
ల్లరతచె చూచి శోకము భయంబును గోపము దీనభావము 
నష్టంతీయు. 'బెన్లొనకా మొగము వాంచి ప్రవాతరయంబు వే ననా 
భష్టరతరసీమయందు వడంకాడెడుతీంగె క్రియ న్వడంకు చుక, 446 
పీడీ వీనకచముల వెన్నును గడువడి జఘనంబు మాటు గావించి రయం 
బక్రిల నూరుల నుడరం, బడంచుకొని యక్రుపూరితానన యగుచున్, 411 
కరముల బయోధరంబుల?, బరువడీంగప్పుకొని రావుభద్రునిపొదాం 
బురుహుంబులు మది దలంచుచులం దరుణీరత్నంబు చాలగదల(కుచునుండెన్, 

* 

కా 

అర్పద్దు రోసణు డు సీతా జీవి ఇంతకు నచ్చుట. శ్రుతుల 

ఎంత్ దురాత్తుం శగురావణుం డవ్వనవీలాసరబు లంత నంత గనుంనొనుచు ఇఠసహారీసహానృపరినృతుంజ్ర మందగమ నంబునం గలాణగుణ స మేత కుననీతం కీర నరుగు'దెంచి గను ద్ర మధ్యంబున ఏభిన్నయెననోవపగిది. బరశుచ్చిన్న యై భాతలపకీత్ మైనపనస్పతికా ఖలాగున ఢూూన తు గ హంబు'వేతభూప్య మోన 



శ్ 

సుందరకాండము, 299 

మైనరోహిణికరణి నుంత్రాద్య భిభాత మై చుట్టు జుట్టుకొని పడియున్నపన్న 

గాంగనకై వడి శీలవృ త్తసంపన్నం బైనసత్కులంబునం బుట్టి విహి తకర్శానుష్టా 

నవతియై దుష్ము_లంబునం బాణి గృవాణలతణసంస్కా_రఠంబు నొందుటంశేసి 

దుష్కులజాత యగుమాన వతిపోలికిం బరితీ ణ మెననుహోకీ క్రిచాడ్సున విహత 
శ్రిద్దమౌడ్కీ బరితీణ యెొనపూజవిధంబున. బృతిహత యెనయాళ తెజంగున 

విధ స్తం చెనయాగామిఫలంబు సొబగునం బ్రతిహత మైనయాజ్ఞ చందంబున 

నుత్చాతకాలంబున దహ్యామాన మొనదిక్కులాగున నపహ్మాత యెనపూజరీతి 
విధ స యెనపద్మనియట్లు హతీకూర మొన సేనభంగిం దమోధ్వ స్త్వయెన ప్రభ 

యనువున నింకిననదిమొడ్కి.న పవి త్రాభివాతీ యైన వేదిపద్ధతి కాంతి నొందిన 

పావకశిఖవడువ్రున రాహు గ స్తేందునుండల యెనరాశకానిశవైఖరి వా _స్టీహ స్ప 

పరామృష్థ యె సముద్ద్భృత పత్ర పద్మయె విశ్రాసితవిహంగనుమై కాలుషష్టంబు 

నొందినపద్మినిసరణి రోధోభంగాదులచే. నిక్టీవీక్ళుత యైొననిమ్నగ చొప్పున 

గృష్షపతరా త్రిక్రియల గఠికరోద్ధృతయై సూర్యకిరణంబులం గమలినమృణాళిక 
భాతీ యూథపునిం బాసి _న్గంభ ప్రతిబద్ధ్యయై యూూార్చులు పుచ్చుగజాంగనం 

బలె. జూపట్టుచు రామునిం బేర్కొని రోదనంబు సేయుచు నులమండనచిత్రాం 

గియె దుణఖంచుచు శోకంబునకుం దుదగానక ని వ్వెజిపొటు నొందుచు ధాఫ్టిన 

శోకపరాయణ మై యొంటిం జిక్కి పరితపించుచుం బతిశో కాతురమై శుమ్కిం 

చుచు నుద్వ రృనాదిసంస్కారహీనమై సౌకుమార్యంబు విడుదుచు నుపవాస 

కృ శాంగ్యయె తూలుచు కోకధ్యా నభ యంబుల నడలుచుం జంతావిశేషంబుల 

నిట్టూ+ర్పులు వుచ్చుచు నిరానందమె 'చింకించుచు రామునియ భ్యుదయార్థంబు 

తపంబు సేయుచు మదీ యీప్సితంబు పలింపం జేయుండని 'దేవతలం భ్రార్థించుచు 

స్వశీలవృ త్తంబులు రతీంచుకొనుచు రామునిసమాగమంబు గోరుచు రావ 

ణునిపరాభనంబు గాంత్సీంచుచు. నేకవేణీధర మై యసంవృత మేదినిపయిం 

గూర్చుండి సంకల్పహాయయు_కృంబు లగుమనోరథంబుల చేతే రాజకంఠీరవుం 

డగురామునియొద్దకుం జనుచున్న దానియట్టు గానంబడుచు రక్నకు న న్వేవీ ౦చు 

చున్నజాని సుపక్షు'కామ్రాయతీకుక్లో లోచన యగుదాని రామున కనుప్రగే 

యగుదాని ననిందిత యగుడాని జానకీ నవలోకీంచి దశకంళుం డాత్మవధార్థః 

బగ్దేవియందు జి_త్రంబు సేర్చి సొ భిప్రాయంబు లగుమధురవాకష్టంబుల నిజాఖి 

ప్రాయంబు తేటపడ ని ట్లనియె, 449 

రురు రావణుడు సీఠం జూచి దుర్వ్రాక్యంబు లాడుటం శులుం 

వనరువానేత్ర, నన్నుః గని వారని భీతి గుచోదరంబు నీ 

యనువున దాంప నేల ప్రియ మోరంగ నానన మె శ్రి నన్నుంగ 

న్లొని వెలయింప వేటికి మనోవారరూవిణి వై ననిన్ను నె 

మృనమునం గోరినాండ బహుబూ నపురస్పరదృన్టీ. జూడుమా, కలీ] 



ఉ, మానవు లై నం గాని యసమానభుజాబలయు కుల నయా 

దానవు లైన గాని మీ తప్పక నిర్ణరు లైన గాని తే 

స్వీ చెణీ నీరు భీతి యొదవీంపల వే శొకండై న నిచ్చట౯ 

జానుగ నీవు నావలనిసనాధగసముం దొలంగింపు మి శతలీన్. 

చ, పనివడీ బల్లి c బట్ట పరభావములం గూడి సుఖంచు టుర్విలో 

దనుజులకు  నృ్వధర్య, నుది ద స్పనరా దటు 'లైన చేమి నీ 
యనుమతి లేక పొరిదనది యంశయుం గన్లొని న్ ని నీదుకానుము 

నృనివడి మచ్చరీరమున బాగుగం జేర్పుము చింతే యేటికిన్'. 
తే. ఈకరణి శోక ముందంగ నేల నీకు, మానినీమణి నీవు నామాట నమ్మి 

భయముచింకే యుమదిలోన బాయ బెట్టి, చెలగి నాతోడ నెయ్యంబు సేయు£ మిపుడు, 

క హరిణాయకా న్నీ ములినాం,బర ముపవాసంబు దీన గ్లూవము శ్లోకం 

బజముజియు శీకవేణియు, ధరణీతీణ్సంబు నీకు దగదు మృగాతీ.. 454 
చ. నళినదళొకీ వేడ్క మెయి నన్ను వరించి పిచి తృభూవణం 

బులును దుకూలచేలములు భూరిసుగంధిసుపుహ్పచందనం 

బులు శయనాసనంబు లతిభోగము లంచితనృత్య్వ వా దగ్ధము 

ల్పొలుపుగ గానపానములు పొండి సుఖంపుము చింత యేటికిన్. 4ర్ర్ 

కే. అతివ ,స్ర్రీరత్న మైతి పీ వంచితముగ, నింపుసొమ్మలు మేన ధరింపు మింక 
నన్ను6 బొందియు డివమండనసుగంధ, ఛారణ ౩ 'మొనర్చ కుండుటతగు నె నీకు, 

క, వినుము సుఖాస్సదనుగు యా, వన మది కడచనిన వెనుక వలసిన మరణం 

జను చేర నేర చెంతేయు, వనజేకుణ నిన్నుగా ప్రవావాముభంగిన్. 45! 
. మగువా నీసరి నెలంతుక, జగములలో లేదు గాన స్రష్టయు నిన్ను 

జగతి సృజియించి పిమ్మట దగ నుపరతుం ద య్యొననుచుం దల౭చెద బుద్ధిన్ . 

క్ భునసౌందర్భినయశ్నా, లిని నగునినుం జూచి సంచలింపక యెచ్వాం 
డను వంద గలండు సాత్వ్వూ, ద్వనజూసనుం డైన వంతం దగులక యున్నే.400 

చ. లలనరొ నీతనూగతవిలాసములం దగ నాటియున్న చూ 

పులు మరలింస తేక వెతం బొందుచు. జేడ్చడి యున్న వాడ నీ 

చలము పరిత్యజించి నను సమ్మతి నేలుము మామకో గదో 

గీఫీ! 

4ర్2 

ox 

రృలవిజతాహృత త్రిదళ భామలలోసల న గ్ర భార్యవై . 460 
"లే, ఏనుదొల్లిభుజాబలం 'బెసంగ నాజి గెలిచి ౫ గై_కొన్నముజ్జగంబులును మతీయు 

నస సృచార్జితదివ్యర శ్నాన్వితముగ, నీ కొసండెదం జేళొమ్మ నీరజాశ్నీ. 461 
క, అతిపా యుప. వ్యజ్ఞనకునిః, జతురబ్ధిపరీ తభూమిచ, క క రబునకుం 

బతిం జేసి లోకపాల, ప్రతిమునిం గావింతు నన్ను? చాలించు మిశన్. 642 
చ, మగువరొ శౌర్య వీర్య మహిమంబుల నొ శెన మొనవీరుని౯ొ 

జగముల నెందుం గాన ననీ సావానవి కమ శేఖ దోంవ నా 



సుందరకాండ ము. 281 

మొగమున నిల్వ లేగు సురముఖ్యిధ నేశయమాదు శా రన నా 
యగణితదోర్విలాసవిధ నువ్రతిమం బని ఛభూడు మాత తృలోన్, 

చ. అలికుల వేణి నీ వరసీన ట్లుగ "మాతని వకాంచనో 

జ్ఞ ప్రలమణిహోరపం కులును జారు దుకూలమున మ్పుగంధిశీ 
తలమృదుచందనంబు నెజతొవుల నీగడుపువ్పమాలికల్ 
దొలంగక దాల్చి నీవు కృపతో ననుం జేళొని ప్రోవు మంగనా. 464 

చ, నిరుపషమళ క్షి నాయొసంగు నిత్యసుఖంబులు పొందు మింక నీ 

గురుతరవాసితాసవము. (గ్రోలి రమింపుము నన్ను గూర్చి ఖా 
సురముగ గంధ మాల్యములు సొమ్ములు దాల్చు మలంకృతాంగినై 

నటి లెడునిన్ను6 జూడ6 గడు వాంఛ మనంబున. బునై నంగనా. 465 

శే, పుడమి యెనను ధనమైన( బువ్వుంబోణి, వలయువారల కొసగు వవ్వారిగాంగం 

వ్రీతి నాయందు చేసాము విశ్వసించి యశుగ వలసిననస్తువు లానతిమ్ము.406 
చ, సునతరనుత్స9సా దమునం గ్రక్కున | నీవు సుఖంచుచుండ నీ 

జనకుండు నీడు బాంధవులు స సమ్మతితో డ సుఖంతు రుర్వరళ౯ా 

వనితరొ నన్ను నాకు. గలవె వె భవము నిరియు న్సమృద్ధియు 

న్వినుతయశంబు చాహుబలవిశ్ర మ మంతయు. జూడో మెంతయున్. 461 

చ, అనుషమభోగ భాగ్యముహిమా _ప్రసమర్థండ నైన నన్ను గై 

కొనక సమ స్తసంపదలు గోల్పడీ తాపస వేషధారియె 

వనమున నాకలమ్ము దిని వంతల నొందుచు నున్నవా'ని రా 

ముని నతిదీనమానవుని భూతనయా మదిం గోర నేటికిన్. 468 

చ. జనకజ నీ వాదీళు. డనుజన్మ యుతంబుగ నింత 'కెన్నండో 

వనమున. జచ్చియుండు6 బలువంత లి శేటికిం గాక యుండిన 

నననిధి దా(టి రాంగలంటజె వాండీట వచ్చన నన్ను నేగతి౯ 

468 

జెనకి జయించు నాజి నను జేరంగ నోపునె ముజ్జగంబులున్, 469 

క, అనువు నిచ్చట డాంచిన, నిను చేర్చునం జూడలేండు నీవల్లభు. డో 
వనిత సబలాకమేచక, భునపటలపరీత మైన కౌముదిని బలెన్. 470 

క సురపతిక రగత భార్యను, నెణి( గాం చన కళిపుం డొందనేర్చిన క్రి కీయనమ 

త్క_రగతే నగునిను రాఘన,: ధరణీవిభు. డొంద లేండు తథ్యము తన్నీ, శ! 

శే, చారునేత్ర విలాసిని చారువేణి, చారుజభన చారుస్మిత చారు కేళి 

పట్నీ నాథుడు సర్పంబుపగిది నాదు చి త్రము హారించేలివి వేయి చప్ప చేల, 

శే, అతివ కృశవయ్యు ననలంకృతాంగి వయు్య,నులిననం వీత వయ్య నామదికీ వేడ్క. 
గడలుకొనం జేసెదీవు ని న్నన స్వభార్య, లందు ననుర క్తి విడిచితి నిందువదన, 

క. అంత8పురగత్త లగునుకౌకంతల కందణి కథీస్ట్రడాయిని చై న 



వీత గోవీనాథ రామాయణము 

న్నెంతయు రతులం ేల్పుము, కంతునిచెయుముల నింకం గందక యుండన్, 

క. మనమున నొండు దలంపక, ననుం ప్రీతి భజంచి తేని నాసుందరు లే 
పున భక్తీ నిను భజించెద, రనిశము నచ్చరలు లకీ నట్లు మృగాతీ. 475 

క, బాలామణి ననుం గై కొని వాలాయము సకలసౌఖ్య వై భవయుతవై 
యీలంకను నీసంపద, లిలోకము లీనము స మోచేలు మిశనన్. 476 

అలో 

క, ఛనమున బలమున విక్రచుమున6 దసమున మజటియు. బేజమున భూరియశం 

ర 

బున సౌభాగ్యంబున నా,కెనయే నీవిభుండు నొల్ల వేటికి నన్నున్. 417 
ధర నేలుము విహరింపుము, పొరింబొరి భోగముల నెస్స భుజియింపుము ఖా 
సురధనము లిచ్చగింపుము,సురం గ్రోలటుము నన్నుంగూడి సుఖయింపు మిగోన్, 

. మజియుం గుసుమితతరుజాలసంతతంబులును భ్రమరగీతసన్నాదితంబులును రమ 
జీయల తాశతసంకులంబులు నగుసము ద్ర ప్రాంత కాంతారంబుల నన్నుం గూడి 
లీలావినోడంబుల విహారింపు మని యిట్లు కోర్ల కఠోరంబుగాొం బలికిన రౌద్రుం 
డగురావణునివచనంబు లువిని దీనవదనయు దుగఖా ర్రయు వేసమానయునార 
స్వరయు దపస్వినియు నగుజనకనంవని సరిశుద్దం బగుతన మనంబున రామునిం 
దలంచుచు రావణునితోడ సామాౌత్సంభావణం బన నం బని యొక్క_తృణ 

నే ళా ఖండంబు తన కడ్డంబుగాం బట్టుకొని మెల్లన రావణున కి ట్లనియె, 479 

ంధుఢా సీత రావణుని దూజుట. శైధుం- 

. దనుజిపాంసన నామిోందిమనసు విడువు 
మెలమిం జిత్తంబు స్వజనమం దిడుము ఖలుండు 

మూతుసంసిదినిం బల మొనసి నన్ను. 

గవియం గోర నగ్గుండవు గావు నీవు. 480 
"కే. పుడమిలో సత్కు_లంబున బుట్టి సత్కు_ 

లంబు సొచ్చి రామునకు గరంబు ధర్మ 

పల్నినై సాధ్వి యనం బెంపుం బడసి యిట్టి 
నీచకార్యంబు గావింప నేర్తు నటర, 481 

వ, అని పలికి యదేవి పరాజ్బుఖయె వెండియు రావణున కి ట్లనియె. 482 
క దురితాత్శక పరసతినై, వజ-లెడునే నీకు యు కృళార్యను గానీ 

నా అలాటి 

వ 
దురితో క్రు లాడ నలవదు, చరియింపుము బుద్ధి గలిగి సాధు వ్రతీమున్. 488 
సాధువృ త్త మెణీంగి చాపల్యమున నన్యరమణుు పొందుగోరకుము నీవు 
నీసతి నీ కెట్లు నెజి రక్యుయా నట్లు నన్యులకును రత లట్లు గాన 
నిను నీవెయుపనుగాంగొని సీదారలయందుం బరితుష్టీ నోందుము ప్రాభవమునం 
చన గేహినులయందు. దనియనిచఛపలునిం జలిలేంద్రియుని దుర్విచారపరుని 



సుందరకాండ ము, రరర 

క్రీ, గాంచి సతులు వాని పంచతం గాంశీంతు, రింత దుర్విభార "మేల గలిగెం 
గులము బంధుజనులుగూలు టింతియె కాక్, వేవొనంగ నీకుంజెల్లు నటర.4కెడ 

స, సీరి దురాత్శ యిందు బుధు లుండరొ యుండిన నీవు వారలం 

జేరవొ సాధువాక్యములు వేకొన నొల్లవొ శిక్ష లేమి నొ 
ఇారవిహీన మై పకలసజ్ఞనగరిత మయ్యె నీనుతం 
బారయ నీకతంబున నిశాటకులంబు చెడు న్నిజంబుగన్. 485 

ఏ అకృతాత్తుం డనయజ్ఞుం డై నన్ఫపుచే నర్థంబు లీశాస్త్రముల్ 
సుకృతంబు౯ హితబంధు వర్షము నశించు న్లాన న నిన్నొంది త్ర 

కక నీబుద్షి కృ శాపరాధమున లంకాపట్టణంబు న్సుహృ 

న్నిశరంబుం చనయు ల్నశింపుదురు ప్రో నిక్కంబు కీళు9ంబు గన్. 486 

ఆ, అవని స్వక్ఫతదోవహాన్యమానుండు నన్య, కాముకుండు. బాపకర్తుం డై న 
నృపతిమర ణమందు నేర్పుతో నిఖలభూ,తో శత _రంబు మోద మొందుచుండు. 

క. విను మట్లుగాన డై విక మున రాద్రుం డై నపం _కిముఖిః డీవ్యసనం 

బున6 జిక్కెనటులె కావలె,నని విమతులు నిన్నుంగూర్నివార్షి ౦తు రొగిన్,488 

క, సిరి జూొపీ నన్ను లోంబడంల బజిచెద నని చూచె చీము ఛానుకులుని వె 6 

దిఠకముగ నామది పాయదు,తరణిం బాయనితదంచిత వ వృభభంగిన్, 489 

ఆ, లోకనాథుండై న కాకుత్ స్థవిభునిస, తత భుజంబు నా శ్రయించి బ్రతుకు 

నట్టియేను నీచుం జె డై నయన్యునిభు జ, ముసుర యెవ్విధమున నాశ్ర యింతకు. 490 

చే నువ్రతస్నాతుః డతిపరిళుద్ధుం డైన 
విస్తు నెడంచాయం జాలనిపేదగ్ధకరణి 
నన్ మెడంబాయ శే నామహామహానకు 
నాపయికభార్య నగుదు దుష్టాసు రేం ద్ర, 491 

క, వనబద యొనకరిణిని, నొనకొని యూధపునితో డ కం గూర్చినభంగి 

సనమ దుఠఖత నగు, నమం గూర్పుము బుద్ది గలిగి నాథునితోడన్.492 

క్ర ఘోరవధ మిచ్చగింపక, వారక రాతసవిభుత్వ పై వైభవ మాత ౯ 

గోరిన మద్విభుతో 'నయ్క,మార(గ మైత్రి యొనరించుటది యు యు కమగున్.199 

క, శరణాగతరతుకుండును, బరమదయాళుండు భ క్షవగ్సలుం డాభూ 

వరుని శరణంబు నొందుము, ధరలోపల నీవు బ్రతుకందలంచితి వేనిన్. 494 

క, మతి గల్లి వినముండవై, చతురుం డగుపతికి న న్నొాసంగి వెన శరణా 

తుండ వగు మా ర్తరమో, వ్రతుం డగునవ్విభుండు నిన్ను రవీ,0చుం దగన్.195 

చ. బ్రతుకు దలంచి లేని నను రామున కిచ్చి వినమ్రబుద్ధివై 

బ్రతుకుము గాక దక్కినం దిరంబుగ నమహ నీయశోరు ర్ 

చ్యుతయమ రాట్క_టాతతులిక* గ్ర గ నిశాసేశిలీిముఖంబీ లు 

110౧ 
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ద్ధతి భవదు తృమాంగములం దప్పక వే పడం గూల్చు నుర్వరన్. 496 
క వర్ణించు నిందవ జ్రఘు, వర్ణించు జముండు(6 జిరము వసుధాపతి యా 

దుర్దయుండు రాఘవుం డని వర్షింపండు నిన్నుబోంటివాని నలిగినన్ , 497 

ర బలవై రివిసృష్టం బగు, కులిశనినాదమునుబో ల గుండె లవియ ను 

జ్ఞ వ్రలరామధనుశ్ళ్శబ్దము, పలలాశన వినియె డివు పటుయుగ్గమునన్, 498 

శే, రామలక్షుణలతుణభీమ వేగ, కంకపత్రశరంబు లీలంశకమిోలదం 

గాలపన్న గములలీల వాలి రాత్రి, చరులం దునుమౌొడి నిరవకాశ ముగ. జేయు, 

శే, ప్రబలుం డగురామగరుడుండు రాక్ష సేంద్ర, 

దారుణానాుల నిర్హించి తడయక నను 

వేగ గొనిపోవుం దాగ్ధ్యుండు విషధరముల. 

బొసంగ నిర్జించి సుధ్గం గొనిపోయినట్లు, 500 
క, మును వారి క్రివికృమంబుల, దనుజుల నంది నధించి తప్పక లక్ష్మీం 

గొనిన కియ రాఘను(డు నిను, గొనకొని మర్చించి నన్ను. గొనిపోవు వడిన్, 
కే, దానవాధమ యలజనస్థానవాసు, లై నరాశ్షసు లంద జ ట్లాజి మడియ 

శక్తిం జూలక నీ విట్లుచౌర్యవృ త్తి బట్టి నను. 'బెచ్చి తిది నీకు బంటుందనమె, 
రామలక్ష్మణులు దూరమున శేగిన వేళ మ్రుచ్చిలి నను నీవు చెచ్చి తిట్లు 
వాష్టాలములమ్ర్రోల శ్వానంబు కడిమిమై నిలువనేరనిమాడ్కి_ నృపకులావ 
తంసకు లైనయా దాశరథుల మ్రోల నీవు ఛెరంబున నిలువ లేవు 
వాసం వృశ్రునియేకభుజము 'జేవేంద్రుని భుజయుగళ ౦బుతోం బోరి గెలువ 

కే, లేనిచందాన నీవావహానుభావు, తె నరఘుకుంజరులతోడ 6 బూని ఘోర 
సంగర మొనర్చి గెలువంగంజూల వరయంగర్చురాధమ యిీవృథాగర్వు 'మేల, 

క, దనుజాధమ మన్నాథుం,డనుజన్మసహాయు 6 డగుచు నంబకములే 
నిను. డల్పసలిలమున్నలె, ననిలో నీజీవితంబు హరియించు రహి న్. 504 

క, అనిమివజగమున *శేగిన, మునుకొని పాతాళలోకమునకుం జనిన రా 
మన రేంద్రుండు నిను విడువండు, విను మళనియుం గాలనిహి తవృతమునుబ లెన్. 

వ. అని పలికిన బరుషుంబు లగునీతావచనంబులు విని రాతసాధిపుండ గురావణుం 
డి టనియె. 

ee 

506 
ఉ. వారిజగంధు లెంత మగచవారబ భూజీన ముఖ్య కానుతేం 

గోరిక లొందుచార లయి కోపముం బూనరు గాన నట్లు నీ 
వీరస మె త్రి మ్రోల ననునెంత దురు క్తులం దూల నాడిన 
న్సారననే త్ర నే నలుగ సమ్మతితో నిను గూడువాండ నై. 507 

డ్డ ధడి రొవణుఃడు నీతౌ జేవిని బుజ్జగించుట. .ద్రుర్తుం- 

వ, అదియునుం గాక, ర్05ి 
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చ, నరవరపుత్రి ఘోరమదనవ్యసనంబున గుందుచుండియు 
న్ఫురుషులు వేడ వచ్చిన సముద్గతిం గా దనుమూూట లాశట 

ల్లరుణులకు న్ప్సప్ట్రభావ మది తప్పనంగూడ ెటింగి కాజె నీ 
సరుసందనంపుమూటలకు. బల్మ. క్ర యోర్సిన వాడ జానకీ, 5(:9 

శ, కాంత నీమాందం బొడనినకామ మిపుడు 
"తెగువమైం గ్రోధమును బట్టి తిగుచుచున్న 

దరయ నూతుండు వెరువునం బెరువుంబట్టి 
త్రీవ్రగతి చేగువాయములః దిగిచినట్లు. ర్ 

ఉ, న మని చెప్పనచ్చు నుది నెంచక నీ విపు డన్నమాటకుం 
గామిని జంతుసంతతికిం గామ మొగిం బ్రతిబంధకంబు త్ర 

త్కామముం శేరినట్టి వియకాంతలవె ననుకంప మోవాము 
నే/మయు వమౌార్షనంబును జనించు జనింపదు గిన్క. గావునన్. Stl 

రురు రానణుండు తన్ను ెండుమాసములలో పరింపనీలయునని నీతీకు6 గట్టడ సేయుట, శురుం- 

కే. కపటమునివృ త్రిం గైకొని కాననమున, కరుగుదెంచినమనుజుప్రై నాళ గలిగి 
యున్ననిన్ను నధోచిత నొడిసి పట్టి, సావాసంబున వధియింపం జాలనై తి. 512 

క, కావరమున నిట్లాడం,గావచ్చునేె యెంత వాండిగలిగిన నీకు 

న్నీవన్నమాటలకు నిపు, డోవనితా ఘోరవధము యు క మగు నిటన్, 518 
వ, అని పలికి రాక్షసాధిపుం డగురానణు౦డు వెండియు. గ్రోధసంరంభసంయు కుం 

డై సీతే నవలోకించి యి ట్లనియె. ర్14 

చ, పడంతిరొ యెంత నని ని,గిలిసల్కి.న నిప్పుడు నిన్ను€ జంప శం 

గడువడి కెండుమాసమేలు కట్టడ చేసితి నంతలోన నీ 

వడుగక మున్నె నన్లలసి యర్ధి “సుఖంచిన నుంచి దంత కీ 

వొడయుడ వేని ని ని స్టలిదియో- గిరమ యెిదున ట్లానశ్చెద౯. ర్15 

వ. అని తర్ణించి పలికిన నతిభీత యగునీతం జూచి చుట్ల నున్న చేవగంధర్వకన్యలు, 

విషాదించుచు రావణునిభయంబున. దత్ప్రకారంబు బయలుపడకుండ నోష్ట. 

ప్ర కౌరంబుల ముఖనే శ్ర సంజ్ఞల నా శ్వాసింప నడ్లేవి రావణుంగనుంగొనివృ త్తే "క్త 

శె"ండీర్యగర్వితం బగువాక్ళరిబున ని నిట్లనియె, 516 

క, ఇం 'దెవ్వస్తండును నిన్నీ,నిందితేకోర్డ ంబునలశ నెటిం దిప్పగ చే 

నందున నీనే యమును ను, దిం దలచెడువా(డు చేయడు దివిజవి రోదీ. 517 

థ్రుద్డు సీతే రావణుని దర్శించుట, శుశం- 

క, బలరిపుసన్ని భు డుర్వీీ, వల యాధిపుం "జై డై నరామవల్లభ నగున 

న్నిల నెన్వం జైన నోరు నె, కలు పాత్తుండ వై ననీ వొశండవు దక్కన్. 518 
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శే, చానవాధమ యమిత ప్ర తొ పుం డన యయలరఫరూ త్తమ్ముక్రియసతి ్వనెననన్ను 

శే, 

య, 

ర 

రిం 

వ, 

వాపములు పల్క్ తింక నా భానువంశ,తిలకుచేం జూవశెందుయటోంగలవు నీవు, 

జనవిభుండు సాముజము నీవు శళక మిరువు, రాజింగావింపందలపడు టది దలంపం 

దొడరి వనమున గంధనింధురము శోశీక,మని యొనర్పంగ6 దలకొనినట్లు గాదె. 

అచ్చుగ నావిభుండు మృుగయారతి దవ్వుల శేగం జూచిన 

న్మ్రచ్చిలి తెచ్చి నాయెదుటనోటికి వచ్చినయట్లు బంటవై 

చచ్చెర రాము ను గృరణసీమ రయంబున? ద్ర్రురితు నంచు నీ 

విచ్చట సిగ్గు మాలి వచియించుట కెంతయు¢ జిత్ర మయ్యెడిన్, ర్సి। 

. దానవాధను నుద్విభుం డైనరాము, భద్రుచకుప్పభథంబునం బడితి"వేని 

యపుడె నీకు. దద్వికృమముంత 'దెలియుం దవ్చి' వచ్చితి విశ నై నందలంగ లేవు, 

. మొనవపతివై నిత్యము,జానుగ నత్యంతభ _క్రిసలిపెడున న్నో 
చానవ పాపము లాడేను,నీనాలుక దునిసిపడ దె నిజముగ నింకన్. ర్2కి 

. ఉ త్తమ స్ర్రీల వీశ్నీంపనోడ వీవు, భీకరాకారములు కృష్ణవీంగళములు 

నీచములు నై ననీఘోరలోచనంబు, లోరి దుష్టాత్మ పుడమిపై నూడి పడవె. 

. ధవునియానతి లేకున్కి ధర్మమునకు, హోనివాటిల్లునో యని యాత్ర వెజిచి 
నిన్ను శపియింపనై తిం గాకున్న భూరి, తేజమున నీటు సేయనే దివిజవై ర. 525 
నీవధముకొజికు నీవిధి,దె వముచే విహిత మయ్యెం దగ నింతియె గా 

కోవిమత నన్నుం గై కొన,నీవశమా తప్పు దింక నీవధ ముర్విన్. ర్26 
ధనదున కనుజుండ వై బల,మున నధికుండ వై పృవరముఖ్యుండ వై రా 

ముని డాంగు3ంచి మ్రుచ్చిలి,గొని తెచ్చితి వేల నన్నుం గ్యూరచరిత్రా. 521 
, పం క్రికంథర రామ బాణ పాధోరాశి నిను దీవిశై వడి చేడు ముంచు 

దశకంఠ రామోభి ధాన పంచాస్యంబు నిను గ జేంద్ర ముభంగి6 దునిమివై చు 

రాజీసాధను రఘురానుసుత్రాముండు కొంకవై ఖరి నిన్నుం గూలవై చు 
యా వ 

రావణ రామాఖ్య రాజీవబంధుండు మంచుకై వడి నిన్ను మాయ జేయు 

దై వతేసిరోధి రాఘవ తార్ష్థవిఘందు సర్పమునుబో లె నిన్నాజిం జింపివై చు 
నెదిరి దన్ను నెజుంగక యింతలోన, యడిచిపడ నేల నీకు దుష్టాసురేంద్ర. 

రుదు రొపణుండు సీతతోం ఒరువంబు లాడుట. యురుం- 

అని పలికిన గ్రూరంబు లగునీతావాక్యంబులు విని రావణుండు వికటభూ?కు 

టిదుర్ని రీఘుండును నీడ మూ తీసంకాశుండును మహాభుజశిరోధరుండునుసింహా 
స ర్త ప్రగమనుండును దీర జిహ్వ గలోచనుండును జలా గ మకుట స్రాంకుండును 
జక్రమాల్యానులేపనుండును ర క్షమాల్యాంబరధరుండును దపాంగదవిభూప 
ణుండును గల్పవృతుసంకాళుండును వసంతసమూా నుండు శ్యశానమైత్య సలి 

ముండు నై యమ్మతో త్పావనస్థ భుజంగం చై సమంవరాచలం౦బుంబో లెనతిరమ 



సుందరకాండము, 2817 

ణీయ మేచక శ్ర శిసూ త్ర పరివృతుం కై యలకుచుంగాంచన శేయూరవి రాజితభుజ 
యు క్రుండై "సువర్షశృంగ సంగతం చే ననీలాచలంబుకరణిం జూపట్టుచు మణి 

సూస్టతతరుణా దిళ్య వర్ష కుండలమండితుంటై సంఫ్లుల్టర_క్రప 'సవపుష్సవ్రాజతాకో 

కతరుషండముండితం బె సమహోన ౫ంబుపగదిం బొల్బుచు నుహాసర్బంబుపగిది 

. నూర్చులు పుచ్చుచుం 'గోపసంర కనయనంబుల వె దేహి నిరీవీంచి యపగతనా 

(మౌ జ్ఫోం జె డె యన్యాయంబున  వనంబునకుం జనుబెంచి దారిద్రస్టంబున నవి 

యసున్నహీనమానవునిం 'బెడ్డచేసికా వాని సర్వసంపత్సీ మ్భుద్ధియు కుం న నైనన 

న్నవమానించికివి సూర్యుండు “సజ తేజంబుస సంధ్యం బోలె నిన్ను నాశంబు 

నొందించెదం జూడు మని త్రర్జి ంచుచు వీత్రకుం గోనలి యున్న రాతస,స్ర్రీల నవ 

లోకించి. గం 

ఆ; భేద మాడి మైన బెదరించి యైనను, సామడానయు కి సలిపి యెన 

బుజ్జగించి మైన బోధించి మైనను, మంచి నైనం గోపగించి మొన, 580 

క, మరంద జేకముతులై , వారక్ యీతేరుణి నాకు వశగత యగు చు 

ట్లారీతి. జేయు డెంతేయు, మాజాడిన న_త్తెజంగు మాకుం జెపుండీ. 581 

ంర్టుర్టు ధాన్యమాలిని రొనణు ననునేయించుట. భరురా 

వ అని పలికి వెండియు బ్రచండకోపంబున జిడిముడి వడుచు( గామమన్యు పరీతా 

తుం డై రానణుం డాసీకః గదియునెడ ధాన్య మాలిని యడ్డంబువచ్చి రావణుం 

బరివస్టిజంచి యి ట్లసీయె, రీ82 

క, నునుజాంగనయు వివర్ల యు, ననుకూలతీ లేక పెనంగు నతిదీనయు నీ 

వసితయెడ మోవా చేటికి, ననుం గూడి సుఖంపు మసురనాయక ఇెలిమిన్ , 

శే, చి శ్ర మబరంగ నిను( బొంది యు తృమంబు 

లె 3 సధనదివ్థిభోగ ంబు లనుభ వించు 

నంత భాగర్టింబు దయ చేయం డయ్యెం బద్య 

గర్భుం డీను రృ కాంతకు గర్భు రేంద్ర,. ఫ్3క& 

క, పతికూల మైనయునతిని, మతిం గోరినవాని కగు శ్రమం బనిశంబు 

నృ?తికూల “గానియు సతిని, మలి గోరిననాని కబ్బు 'మహితసుఖంబున్. రరర 

వ, అని బోధించిన నద్దానవివచనంబులం గోపం బడంచుకొని యల్లన నవ్వుచు 

చాదవిన్యాసంబున మహీ+*తీలంబుకంవింప రాతీస స్రీపరివృతుండై. మరలి జ్వల 

ద్భాస్థ_రనర్లం బయిననిజగ్భృహాంబునకుం జనియె నతనింబరి "వేరి ంచి చేవగ ంథర్వ 

సాగకన్యలు వానిజొరాత్త్య సంబుసకు మనంబునం గలువీంచుచు నంతఃపురం 

బునకుం జని రంతే నద్దశకోంఠనియు. క్ష లైనన క్షంచరభామిను లందడలు జనక 

నందనిం జేర చతెంచి నదనంబుల౦  నోపంబు ఇెంగలింపం బరుపువాకస్టంబు 

లాడుచు నీ ట్లనీరి, 836 
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ధిర రాజస స్త్రీలు సీతకు రావణు నరింపు మని బోధించుట, త్రుథుం- 

క. తలలు పది గలుగువాం డల, పులస్తుమనుమండు డనుజముఖ్యు (డు విభవో 

జ్జ వ్రలు6 డీరానణు. డితనికి లలనామణ భార్యగా. దబలంప వచేలా. ర్! 

వ. అని ఫలుక నం 'దేవజట యనురాత్షసి శోధ తామ్రా,వీ. యె కరతలోదరి యగు 

చ తడయక సృష్టికర్త యగుధాతకు నాలనపుత్రుం డై పుల 
స్త్రుండు జనియిం చె నాతనికి సొంపుగ విశ్రవుం డబ్బగర్భతు 

 ల్యుండు దగ బుక్టె నమృనికులోదధి చంద్రునకుం గుమారుంతై 

౧ పొడమె సమ స్తరాతి త్రి చరపూజ్యుండు పం క్రి ముఖుం దుదగ్రండై . $89 

క్ష నాలవబ్రహ్మ దలంపంగం, బొలస్త్యుండు గాన నీకు. బతిగః 'దగంకే 

“ఓ చాలంగ నామాటలు విని పౌలస్త్యు వరించి భోగ భాగిని నగుమా. 540 
వ. అనిన గ్రోధంబు పెంపున మార్జాల నేశత్రసదృశంబు లగుతీన నేత్రంబులు విచ్చి 

హరిజట యనురాతసి యిట్లనియె. ర్4 1 

- 2 ఎవ్వండు నీదభుజబలమున6, జవ్వకు రాం దిగిచి యముని జిష్లుని సురలం 

దొ వ్వణంచె నట్టి రావణు, జవ్వని వరియించి మేటిసౌఖ్యముం గనుమా. ధీ42 

వ. అనిన రూశ్నేతణంబుల నిరీశీంచి భీమణో క్తులం దర్శించుచుం బ్రభుస యను 
రక్కనీ యి ట్లనియె. - 548 

సీ. జర శేనియావన సౌకర్యమున నొప్పు బృందారకస్త్రీల పొందు రోసి 

కేటమాటల ముద్దుపాటల. గరంగించు గంధర్వసకుల సాంగత్య ముడీగి 

. సొకుమార్యము బంధచాతుర్య మొప్పాగు పన్నగౌంగనలసంబంధ మెడలి 

. కఠినరతుల మదిగరంగించి మరగించు డై త్యభామలపాందు దలంగం బెట్టి 

"నే. జనకసుత మ ర్యభొమిని వనక నిన్ను, గణిత లందవణికన్నం జక్కనివెలంది 

వనుచు దశకంధరు(డు వ్రీతినా శ్రృయిం చెనతనివెలయింప కిట్టుండం దగు నెనీకు. 

వ. అనిన వికటభూ)కుటిదుర్నిరీ క్ష యై వికట యనురాతసి యి ట్లనియె, ర్శ్తీ6 
చ, అనిమొన న్రీదశక్రవరుణాదికు లెవ్య్వని కోడి భృత్యులై 

యనవరతంము నూూడేగము లర్థి నొనర్చుచు నుందు రాసవా 

సృనయనవై రి రావణుండు సమ్మతి నంజలిం జేసి వేండం గె 

కొని వెలయింప కిట్లు ప్రతికూలము లాండగ నీకుం జెల్లునే. ర్47 

వ, అనిన దుర్తుఖ యనురాక్షని యి ట్లనియె, ల్49 

సీ, ఎవాగీనిభయమున నినుం జెండ గాయండు వేక్క_తో ( బవనుండు ఏవ నోడు 
జలదంబు లెచ్వోని కులికి యింపారంగ సురుచిరతోయముల్ గురియుచుండుం 

. బ్రటుగతి నెవ్వానిభయమున. జుక్క.లరొయ(డు వెన్నెల కోయ వెజచు 

. ెెచ్వానిదెస భీతి నింపారం చానకుం జేపుతోం డనవేండి. జూపంజూల. 



నుందరఠర కాండము. 289 

. డెవ్షనికి బెగ్గలం బంది యెల్లతీకులు, సురభిపుష్పువర్ష ౦బులు గురియుచుండు 

నిట్టిరావణు వరియింపణేల యొల్ల, వేము నీకు జెప్పినబుద్లు లేల వినవు. 519 

అనియె నంత రాతస ఫావు లరదటు. గోపాటోపంబున నీత నవలోకీంచి నీవు 

సర్వభూతమనొ హరంబును మహోర్ష్హ శయనో త్తమంబు నగునంతగపురంబున వసి 
యింప నేల యొల్లవు బలహీనుం = నమ ర్రుష్టనకుం బత్నివై న నేఫి సుఖం బను 
భవీం చెదవు రామునిమోందిచి త్రంబు విడువను మతనికి నీకును ? సమాగమం బెన్నటి 
కీని గలుగదు తై )లోక్యవసుభో క కయెనరానణుం జేకొని యథాఃసుఖంబుగ వివా 

రింపుము రాజ్యబ్రష్షుండును ధనహీనుండును నసిజారుండును విక్ట బురిడు నగు 

రామునిం గోరనేల నీయట్టి మాపవతికిం దగినపురుషుండు దొరకొనుట భాగ్య 
వశంబునం గాబె యని పీకిన ఏని భాప్పాకులలోచన యగుచు వై దేహి + వారల 

క్ర ట్లనియ. ర్గ్0 

చుర వీత్రా డేవి రాక్షస స్రీలనదనంబులం దిఠ స్క_ రించుట. శుథురా 

మో నెంత వెరవుం గటివిన, దారుణమును లోకనిందితం బగు కార్యం 

చారయ నాచి త్తంబునం దూటు నె సతి విడిచి పరునితోం గూడుదునే. 551 
, రసలో,. మనుజాంగన రాతసునిం బతిగా వరింపంగా. దగ దింక 

న్వెస నన్ను. బట్టి మెసవిన, మెసవు(డు నే వినగ నొల్ల మూవచనంబున్. ర్క్2 

, సొని జేశుండు రొజ్యవిహీనుం డై న, మౌానవుం డైన ముని మైన దీనుః డైన 

నెట్టివాం జైనం గాని నాకేమి ₹ యెగ్గు, సతత మనుర క నె తి సా సత్యధృతికి. 

ఇంద్రుం బులోమజ యినుని సువర్చల సగరుం శేశినియు నె నై హధుని ఖెమి 

థగ వనీషఘ్టుని నరుంధతి ఛార్లవ్రుం డైన చ్యవను సుకన్యక 'సక్యవంతు 

సావిత్రి యును మటే చంద్రుని రోహిణి సౌదాసు మదయంలతి శంభో గారి 
కకిలునే శ్రీ నుతి కలశసంభనుని లో పొముద దృ కంజాతభవుని వాణే 

పగిది శన నిరంతరభ కితోడ, రః ముకులాబ్దీ రాకా దంద్రు రామ చంద్రు 
డ్క_ నెడలటచాయ శెపును శేఏించుదాన, నరోయకిటునన్ను(భాపంబులాడనగు నె. 

, అని పలుక న_త్తలోవరిచి త్తంబు నిజమతాయ త్రేంబు గారకునికి నతివ్రోధగూ మేవ 

ణలై రాతసభామలు బొమలు ముడివడ6 గటము లదర సందష్ట్రదళన లగుచు 

నర్వలోకవి,ద్రావణుం డై డె నరావణు నేల యొస్ల వని పరుషో కుల భర్షించు చుఖడ్గ 

పరళుపట్టిసప్రాసాదు లంకీంచి శింళుపాతరుమూలంబున కరుగు" దెంచి నిటపిపర్ణం 

బులనడును  సౌదిలియున్న వానుమంతుం జేమియుంబలుకక వినుచుండ నుగ్రాకా 

రలై కదియ నమహీనందన గడగడ వడంకుచుం గన్నుల చామ్పజలరఘులు 

గ్రమ్ము బేర నేడ్చుచు నాశింశుపాతరుమూ లంబుం జేర నేజెంచి యుండె వెండి 

యు  రామసాంగన లందు దర్జనభర్షనో. కుల గర్జించుచుండ నప్పుడు విషణ్ణ 

వదనయొ నివ్వైఆపడి యున్నసీతేం జూచీ భీమదర్శనయుం గరాళయు నున్నత 
దరియు నగువినత యనురాతనీ యతి కువితయై యి ట్లనియె. ర్గ్ర్ 

err 
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ంశ్రిడ రాక్షస స్టీలు సీతను దర్షనో కుల బెదరించుట, శుఖిం- 

కే. అరయ నీచే బతిస్నేవా మంత మాకు 

క, 

గాంత యిచట దర్శిత మయ్యె నింతె చాలు 

గడంగి యతిమా త్రకృతము దుః ఖంబుకొ ఆకు 

గల్పితం బగు నింత నిక్క_ం౦బు జువె. కర 

జనకజ నీమాటలు విని మనమున. బరితుష్ట నైతి మను జేళుని వై 

మన సుడిగి పథ మగుమద్ధ్భ నతర వాక్యం బొనర్పం గడంగుము వ్రీలిన్. రఫ్" 

చ. కృషణు నధీరు మర్త్య ధనహీనుని రాము: బరిత్యజించి "బే 

క, 

ర్ 

క్, 

వ, 

వపఠినిభు నృలాథ్య్యు ధనవంతు సమర్థునిం ఉ్యాగశీలునిం 
దపనసమాన లేజుం బ్రియదర్శను నుత్తమరూసవంతు బై 
త్యపతిని బం_క్రికంధరుని. దద్దయు వేడ్క. భజింపు మి త్తటీన్. ర్ఫ్రీ 
నీలం బ్రసూనమాలా, చేలాభరణాంగ రాగ శృంగారిణి వై 

చాలాముణి యిది మొదలుగ, నీలో కంబులకు నెల్ల నిశ్వరి వగుమా, నీగ్9 

వనమున జీవము విడిచిన, మనుజునిపై మవుత యీల మానిని బేవేం 
ద్రునకు చి వారికి రమ శం,భున కుమ యనిలునకు న్వాహాపోలికి నీవున్, 560 

రాతసవం శాధిపునకుదత్షుత సతి వగుము గాక తక్కిన నిన్ను 
న తోవనితలు వ్రేల్మిడి, భత్నీంచెన రీమణంబ పటురోవమున౯. ర్(11 
అనియ నంత లంబమానపయాధర యగువికట యనురక్క_సి ముష్టిం బూన్ని 

గర్జించుచు గోపాటోసంబున ని ట్లనియె. ర్0 

"జే, ఇందువదన చదశానను. డింతదనుక, న ప్రియము లై ననీమాట లాలకించి 

క్ష 

కరుణసెంపున మౌార్చవగగిమం చేసి, మదిసహించినవాం డింకం బదర నలద్లు, 

సళులకు దుర్తాసదం బగు,శ రనిధి మధ్యమున 6 బొల్చు చటులనిశాెటా 

కోరఫూోర రావణాంతః, పురమున జిక్కి తివి యెందుం బోయెద వింకన్. $504 

. రావణమండిరమున నెం, తే వలనుగం జిక్కియున్నని న్నియక వాత 
భేవాధీశ్వరుం డై నన్కుగానంగ శ క్తుండె మేము గానలి యుండన్ గ్రీర్ 

, గన్నుల శోక బాప్పములు కాల్వలు గట్టంగ నేల యేజ్చెదో 

సన్నుతగాత్రి శోకము విషాదము దై నము వీడి వేష్కతోం 
బన్నుగ నస్థిరం బయిన ప్రాయ మళీతము గాక మున్న సం 
సన్ను దశాస్యుం గూడి మగువా వివారింపు యభాసుఖంబుగన్, ర్ 

- తరుణీస్వప్టసహ స్రము, లొజివుగ నినుం గొల ముంజులో దాన్టినమున 
న్నిరుపనుభోగము లందుము, స్థిరసత్తు పని, బం_క్రిముఖునిం జేకొని ్రీతిన్.561 

క, హిత ముపదేశించెడునా, మతము వినక నీవు మాజునూటం బలికిన 
నతురత నీశాత్రించర,సతు లందజు నిన్ను. బట్టి చం౦ంపిద రబలా. 568 
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, అనీయ నంతం జంథోదరి యను గాత్స.నీ (కోధమూర్భ్చితయె కెలాయసనుయంరి 

బగుళూలంబు శ్రీల నంకించి లీలం ద్రిప్పుచు! ద్రాసోత్క్మంపికుచ యగునీవీ 

తను రావణుండు గొనీ తెచ్చిననా(టనుండి నామునంబున దీని భవ్నీంపంగోళు 

చుండుదు నిప్పుడు యకృత్సంజ్ఞ కం బె నహృదయదథీ ఇ భాగస్థ మాంసవిశేషం 

బును బ్రీహ సంజ్ఞ కం చె నహృదయ చానుభాగస్థమాంసవిశేమరిబును గ్రోడసం 

జ్ఞకం బె నవత గతగోముఖాకృలిమాంసయు కృశల్యంబును హృద యోపరిస్టిత. 

మాంసంబును బంధనసహి తముకుళా కారవ్యాత్పద్యాఖ్య మాం సవిశేషంబును 

నాంత్రంబులును ీర్ష ౦బును భశ్నీంచెద ననిపలికె నంతం బ్రఘస యనురాతుసి 

యి టనియె, 569 
యా 

. తెంపునం బట్టి దీని తలద్రైవ్వంగ చేసి నిశాటభ ర్రతో 

నింపుగ సీత దచ్చె నని యిందజిముం దగ విన్నవించి నె 

య్యంపుందనంబుత్ నతనియానతిం గైకొని వేగ వచ్చి భ 

శీంపుద మో వినీలఘన శేశితనూగతమాంసఖండముల్ ర్0 

న, అనియె నంత' నజాముఖ యనురాతనసీ యిట్లనియె, - i ర్71 

ఉ. చండని శాత ఖడ్గ్షమునం జూరుతరంబుగ దీనిమేనిలోం 

నః 

గండలు గోయు. చేను మన కందటుకు న్విభజించి పెళ్టుదం 

'దెండు పగార్థ్ఫ లేహ్యాము వినిర్యల వేయము హృద్య ఖాద్యము౯ 

మెండుగ ముద్ద చేసికొని మ్రింగెద మా(కలి దీటునట్లుగన్, ర్ఇి 

అనునెడ నయోముఖ యనురాతసి యి ట్లనియె. ర్ 

. చండతరంబుగా మనయజూముఖ చెప్పినయట్లు వేగ గో 

యుం డసిభార దీనియొడ లుద్దతి నే విభజించి సెళైదం 

ఆద 
న 4 

చెండు పరార్థ్భృ లేహ్యాము వినిర్శల వేయము హృద్య ఖాద్యము౯ 

మెండుగ ముద్ద చేసికొనిమ్రై౦ గెద నుల్లనికుంభిలాస్థలిన్ ర్?4 

. అని యిట్లనేక ప్ర కారంబుల భయంక రాకారలై రాతసాంగనలు 
పరుషవాకన్టం 

బులం దర్శించిన విని యమ్మహీపు త్రి ధ్రైర్యంబు విడిచి రోదనంబు సేయుచు 

బావ్పగద్గదకంఠియె యి ట్లనియె. ర్శర్ 

. రసలో మునుజాంగన ర్యాతసునిం. బలిగా నరింపం గౌ దగ దింక 

న్వైస నన్ను బట్టిమెనవిన, మెసవుండు నేవినంగ నొల్ల మోవచనంబుల్. 5576 

శ్రియై సీత యశోకనృతమును బట్టుకొని యీడ్చుట ఉహూ 

. అని పలికి యేవ రాతసమధరిగత యె రావణుని వా కింబులును రాక్షసాంగ 

నలవచనంబులునుం దలంచి యంత కంత కగ్గలం బై నశోకంబుననించుకయెన 

సుఖంబు గానక శరీరంబు సంకోచింపం జేసి మిక్కిలి వడంకుచు వనమధస్థంబున 

కకగంఖం వేగ నగి కయి యూథపరిభవ్వు యెనమృగాంగనచందంబున దిగులు 
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నొనుచు దిగ్గున లేచి వానుకుదధిప్టితేశింశు పాతమసమిపగతం శౌ నపుష్పిత్రా 
శోకవిటపంబు నవలంబించి కోక చావ్పజలంబులచేళం బయోాధరంబులం వడు 

పుచు శోకంబునకుం దుది గానక చింతించుచు రుంఘూ వా తసముక్షూతక్రదళి 
యుం బోకె నాకంపించుచు రాక్షసి భనువిణ్చ స్తయగుటం జేసి వివ వదన రై 
వినీల వేణీ కృ ప్ప భుజగియుం బో ఆ. బృహ భాగంబునం జలింప నిట్టూర్పులు 

పుచ్చుచు శోఫోపపహూత వేతనమొ చుఃఖా_ర్హయ యి కుని విఎవీం చె, ద్? 

నే, హోరఘూ త్తమ హోకరుణకాబ వాల, హాసుమిత్రాశేనూజ పుణ్యాగ్య హను 

హాోనుభాన హో కౌసల్య హోాసుమి శ్ర, పొనిటిని నిమ్ము గె కాధిసన్ననై తి, 578 

ఉ రామునింబాసి యానగరిరాతుసు లిట్లు దుకు కు లా కంగా 

వేనుటు నాలకించుచు బ్ర వేవీత నై వుని యుంటిం గావ్రన 

న్ఫూమి నకాలనుందు మృతింబొంవరు మ ష్య ష్ట్ర అటంచు బ్రవ్లాకో 

భాబుహిమాశక్యు లాడెకుపృవాదము సత్య మటంచు నెంచెవన్. §79 
తే, విషధినడుమ మహోవాతవేగనిహత, మున కశ సడి నూతనాంబునివాత 

వ నా. 1 
మైన పెన్నేటిగట్టుచందాన కోక, వేగ హశ నై నశించదు వేయియేల, గ్ర్రి0 

ర కమబదళ పత్ర నేస్రుని, విమ లేందుసమానముఘు ని వీరో త్రముని 

నృముదిత తేజుని నుద్విభు, ననురం జూచణెనక ధను బయెన్సిడువాంల్. గ} 

ఉ. ఇచ్చట రాముని న్స ముకు లేంద్రునిం బాసి నిమేష మైన నే 

నచ్చుగ నుండం జాల గరళాదులవెంటను జను నం*ఏనా 

'దెచ్చిడువారు లేరు మణి వెంపున6 "చావకుం చొటు నంటినా 

పొచ్చెము లేక రాతసులు పోవంగనీ రిక వేమి సేయుదున్. న్ 

శే, ప్రాణవల్లభుం డైన ర్రీరాముం వాసి, యకట దుష్ట గాక్షసుల గుధ్య మున జిక్కి 
యిట్టిదు[ఖంబు నొందుట కేమి కిల్సి,వంబు జేసితనో పూరసడస్త్యృముంచు. 598 

కే రాశుసస్ర్రీల చేత సంరశీ తేవగు, నేను రాము వీశ్నీంపసేని యిచట 
నొకనిమిష మైన జీవించి ముండంజాల, వితతదుకఖంబుచే మేను విడుతు నింక. 

క. ధరలోన చద్రాణికోటికి, చగుదుగ( వనయిచ్చ డబంచినప్పుడె న్ఫుతియు౯ా 
దొరకొనమి మానుషత్వుము, నెటిం బరతంశ్రుశ్వ మెంతనీచం బకటా. 585 
అని బహు ప్ర కారంబుల దుఖంచుచు భూ తావిష్ట యొవడాని తెఆంగున మద 
కరద్రవ్య సేవనంబున మైనుజిచి యున్నచానివ లి? శ్రోమాసనోదనాగ్గంబు వివే 
పిత యెనకిశోరిచందంబున వా్యామూశచి త్ల్రమాడీ,. నుహీతలంబునం బడీ 
యడలుచుం గన్నీరు నించుచు నధోముఖమొ వెండియు ని టని విలపించె. 566 

an యం ఉ ఎక్కడ దండకాగవాన మెక్కడ పావన గాతమిాశటం 
బెక్క_డ లంక న న్నసునుం పుస మ్రుచ్చిలి తెచ్చు EN జ్ 

గై ౪ నెక్కడ నాథుబాసి దనుజాంగన లుదతిం గా ఉఅులాసా( గై 



నిక్కడ దిక్కు మాలి నును కెక్కడ హో విధి నేమి సేయుదున్ 4 ర్రి? 

అక్కడ మన్నాథు( డననహితుం డగుచుండ నీచాత్తుం డీయు గడ త్యుం 

డీరసమున బలాత్మా_రంబుగా నన్ను మ్రుచ్చిలి చేకొని తెచ్చె నిటకు 

దనుజ కాంతా మధ్యమున జిక్కి. తతూూ /రవచనము ల్రినుచుచెవపగల? బొగిలి 

బతికి యుంషంగం జూల రాముని. బౌసి చె త్యాంగనావశ గత న ననాకు 

జే, ధనము ప్రాణంబుభూపణో _త్తమము తేల, పరగ నీదు8ఖమున వ్రయ్యవా టికునిక 

నక్షసారం బగుట నిక్కమస్యదీయ, హృదయ మజరామరం బగునింకమింద. 

జలా 

సే, భర్త నెడంబౌస్ యిట్లుండ వల సె నాకు, బాపజీవితనై యింక బ్రతుక జాల 

నకట యసతి ననార్వ నై నట్టియేను, బుడమిలో నింద కిటు పాత్రభూత స తి, 

ర్ జలనిధి సరి వేస్తీతభూ, వబయాదీశగ్షీరుని మంజువాదిని బలీ న 

త్ర్టలఘుగుణు6 బాసి యేగతి, నిల బ్రతి కెద6 భ్రాణసుఖము లివి యేమిటికిన్ , 

ఉ. కావలి యున్నరా త్రి చరకాంతలు మ్రింగిన మ్
రింగని మ్మిటక్ 

రావణు! డల్లి జూరుణనునంజున6 జంపీనం జంప నిమ్ము నా 

జీవితనాథు. బౌనీ పలుచింతల. గుందుచు నుంటకేం"టి నా 

శీవిధి నైనం జూ నమరు టిప్పటికి న్నుఖ మంచు? దోశెడిన్. 591 

మ. వ్రీయముల్ పల్కిన నిష్టురోక్తు లనిన న్ఫీమాకృతిం దోంచిన౯ 

జయరీలుండ నటంచు నెంచుకొనినం ట్రాబల్యు మూహీించిన 

న్నయదూరుం డగుసం క్థికంఠు నమ రేం ద బ్వేమీ. వామాంమఘ్రీనే 

నయినం దాక స్వధర్శ్మము న్విడిచి యతాస క్రీం గాంవీంతునే. ర్92 

వ, మటీయు నీరావణుండు నాచేత బహు ప్ర కారంబుల( దిరస్మ్రరింపంబడిన వా? 

డయున్సీ న _త్రేణిం ఇఆుంగక నృశంసస్వభానం౦బున: దన్నుం దనకులంబునుం 

'బీర్కొనుచు సాశెసా రెకు నన్నుంచ్రాగ్భించుటకు నిశ్చయించు చున్నవాండీరా 

కుసాంగన లెన్నిప్రలాపంబు లాడిన ద్రీప్రాన్నిలోనం బడవై చిన నవయవ౦బులు 

ఖండించిన హృదయంబు విచారించిన నేమి గావించినం గావింపనిమ్మ రాన 

ణునివెంక నిల్చుట కైన నొల్గ్ల నని పలికి వెండియు ని ట్లనియ, 593 

శే, స్టా (గు కృత (గును దయాపరుండు సాధు 

వృభుం డని ఖ్యాతి. గన్నరఘూ త్రముండు 

కడ్గంగి నేండు నుద్భాగన్ధసంతుయమువలన 

నిర్ణ యు డయె్టో నని షుది నేం డలండు, 
ఫర 

శ, నయవిదుగు సదయు (డు నిరూ, ముయుః డగురఘువన్ల భుందు మజ్భాగ్యసరి 

తమయమువలన నేం డింకకు, దయ నప్పనో చైవ మేమి దలంచెినొ యకటా, 

సీ నారాల కాదె లోకకంటకుం దైన ఘనరూపుం డగువిరాథుని వధించె 

నాళిక కాదె భీక మై మీకమునం నదటకాకాసురుగర్వ మడంచె 



244 గోకీనాథ రామాయణము 

నావొజుకై కాదె యేకా స్పృమునం జతుర్ద్చశసవా స నిశాటరాజి(ద్రుంచె 
నావొజనై శాడె ఏశతో ఖరదూవణాదిరాయసుల ఫో రాజి 'మనిమె 

తే, నట్టిర' ముకుల చేత దివ్యావ్రువిదుందు, రాము డుగ్రాజి రావణునామ మణంచి 
సంతసంబున నన్ను బ బ, సన్నదృష్టి, శలమిం గొనివోశక యేల యువేశ సే 

మ. గురుశెర్యుండు కృపాలు డ(స్రువిదుండు౯ గోదండ  దీకాగురుం 
దురు తేజుండు సు నేం ద్రకల్పుండు రణోద్య్య కుండు మన్నాథుం డ 

పృర మోడారకు( డల్చవీరుష్టి( డగునీపొలస్తు న ఫకో రాజలో 

వరణ్ "ర్యంబున. ద్రు దుంచి నన్ను. గొని పోవం డాలండె దతుతన్. 

క, “రనిధిమధ్యంబున ర న,న్వరికి ట్ర బ, వేశింపరాక వణి లెడులంకా 

ఫుర మిది మొనను రఘుకే ఖరళంగతి క్ల మిచటం గలవే తలంపన్. 

ఉ, చేల్పులు 21 దైత్యు లొక్కమొగ వీంక నెదీర్చీన చాణవహ్న చే 
గాల్బంగ6 జాలునంతేటియఖండపరా క్ర మకొలి నుద్వభుం 

డల్పపరా క్రముం డగుదశాస్యుని ప్ర; వేల్ ఖీ! ద్రుంచి యేలకో 

పొల్పుగ నన్ను. దోడుకొనిపోక యేషు యనశ్చి నక్క_టా. 

ఉ. ముచ్చిలి నీచదై త్యుండు సముద్ధతి న న్లొని తెచ్చి లంకలో 
నిచ్చట జాంచినట్టివ్ధ మింతయేు రాము డెటుంగ కున్నవాం 

డచ్చుపడంగ చొని వినినప్పుడె తక్కక భ్రాతృయు క్తుండై 
వచ్చి దశాస్యునిం దునిమి వారక న న్లాసపోవ కుండునే. 600 

ఉ, అక్కట రానణాపహృత మై పలవించుచు సీత లంకలో 
డిక్కీ కుందు చున్నయది 3 వృతం గైకొని ప్రోవు మంచుం చా 
మక్కువతో ోడ కశ రామునకు నొనుగం జై ప్పడునట్టియా పుం డిం 

దొక్క_ండు. జిక్కం డెట్లు వినునో నను నేగతి నుద్గరిం దునో, 601 

చ, వనమున ముద్విధంబు 'జెలుసం దగునట్టిపతంగ పుంగవుం 

డనఘుండు నాండు నాళొణికు నడ్డము చ్చి దశాస్యుం దాశి నే 

ర్పున వడిం బోరి తన్నిశితభూరిత రానివిలూనపయుంటై. 

చనె నింకం 'దెల్పంగాం దగిన సజ్జనుం డెవ్వీండు లేడు చూడంగ(న్, . 602 

కే, నన్నిచట నున్నదానిలగం బన్నుగ నేపగిది నైనం బతి విన నేనిం 
గృన్నన శరముల లోకము, గన్నార నశాతసంబు గావింపం డొకో, 609 

ఉడ్. “సంపునం గ్రుద్ధుండై విభుండు దివశరంబుల నీపయోధి నో 

పీంపంగం జ్జ లంక నతిశీఘ్రతం జొచ్చి దశాస్యు నాజిలో. 

జంపి తదా ప్తమం శ్రి సుతసంతతిం ద్రుంచి తదియకీ_ర్థి మా 
యింపం౫ం సోని దోర్చల సమృద్ధి నస్గుం గొనిపోవ్ర నుడ్ధతిన్, _ 604 

కే, పాపన _రనుం డయిన యీపం “ముఖుడు 

పార్థివులదృష్టిథమునం బడియె నేని 

ర్ి? 

598 



సుఠ౦ ద థర కొంప ము. 4 

పరగ నొక్కింక మ్రైటి యన ౮ తుకొం జాలం 

డెన్నం డాగతి నాజి సంనృష్లు డగునో. దగ్ 

క, గతి సెడి దుఃఖంచెద నా, గతి నియం ట్రతీనుందిరము;6 గాకుల్. సిరా 

హతనాథ లై సిశారచర,సతు లంనజు చేడ్వంగలరు సత్యం బంయన్. 606 

వ. మణి యు నీఎంకా పురంబు ఫీథ్టుకాలంబునం ' “"తాధూమాకుల పభ యు గ భ్రనుం 

డలసంకులయు నె న ,శానరబుపగిదిం జూపట్టం గలయది రాక్ సుఎదురాఇవా 

రంబే వారికి నిపర్యియంబు పృకటింపం జేయు దున్న ఇది గావున పేస్టుం: | 

నిక్క.౦0బుగా చేను మనోరథంబు నధిగిపొంపం గలదాన మతయు నశుభంంు 

లచేకంబులు దోంచు చున్నవి గావున దురాల్మైం డగునీరానణుండు నిహూతుం 

డగుచుంద( బుణో్టత్స నస; 'స్ఫృష్టం చె నయిప్పురంబు ని నిస్సంశయంబుగ
ా విధవాం 

గనపగిది హత ప్రభ కాగలదు ముజీయు నింటింట దుఃఖా ర్త విొొవీంచు 

రాక్షసకన్యల ద్వ గోడనశ స్స౦బు నాఎంకింతు నుజటియు నీవనగకంబు “శామసాయక 

నిర్ణగంబే న్ నిబడాంధ శారహతద్యులికై; పాటే యుంషం గటవని యిట్లు ప్రమా 

ణంబుగా6 బలికి వెండియు దుష్టాత్మం ఊగు గావణునిదురాలాపంబులు వ్లంచి 

దుఃఖా వేశంబున నన్ముహీనందని వెండియు న్ ట్లని విలపించె. 607 

ఉ, వేరువ రావణుండు మితి జేసిన కాలము డాయ వచ్చే నౌ 

కారులు ధర్మ కనులు దురాత్తులు కాపథవ గు లద్భుతా 

కారులు గాన నన్ను ననుకంప పగ దలంపక చంప జూతు ర 

ట్రీరస ముక్తి యేది గతి యేమి యొనర్చెద భ రృహీననై. 608 

ఆ, తివిరి నాకు విషము దెచ్చి “పెక్పైడుపుణ్యుం 

జెవ్వండై న దొరశెనేని యిపుడె 

తనువు విడిచి యమునిం గనం జనవచ్చును 

ఘనుని విభుసిం 'బాసి మనిన మేల. 609 

వ. అని తెంపునం బలికి వెండియు నన్ముహీనందని మహాపీసుండును ముహోనుర క్తుండు 

నగురాముండు తన్ను వెదకక యు ువేటీంచి యున్న వా డని శంకించి యిట్లుండు 

టకు స్వజీవనాపరిజ్ఞానంబును దద్విప త్తియుం దా శ్రీశ వై రాగ్భంబును బ బవాస 

_ దోషంబువలన నీవ్రేమనాళశంబును స్వగుణ హీనత్వంబును స్వ్వథాగ్యవిపర్యయం 

బు నివి యాతును ఏ గారణంబులుగా నుక్చే9శీంచుచు ని ట్లని వితర్కించె , 610 

క, మానవనాయకు( డించుక, యే నిట మని యున్నచంద మెటు(గం డెటింగిన౯ 

మూానుగ ననుం దిలకింపక, తా నేటి కుపేతు సేయు ధార్మి రుం డరయన్ . 611 

క, ఘనతర ముగుమద్దు8ఖం, బున నిక్కము మేను విడిచి భూపతి వగతో 

ననుజయుతేంబుగ నాకం,బున “కొగతి నరిగి యుండయటోలుం. దలంపన్. 612 

క్ర ధవళాబ్బ్దనయను. డగిసరా,ఘవుని విలోకించి యతుగరుడోరగడా 

నవసిద్ధసాధ్యకీన్నరు, లనితధముగ౬ జూల ధన్యు లయ్యెద రచటన్, 613 



946 గోవీనాథ రామాయణము 

మ జనకోర్వీపతిపు త్రి నై సశింథ మ్లూనాథనం ళా స్థచం 
ద్రునకుం గోడలినై. య మేయగుణయు కృకా రామునిం బ్రాణనా 

థుని-గాం జేకొని పుణర్టినాధ్వి యన నెంగో ఖ్యాతీ వాటించి యా 
ఘనుని న్రామునిః బాసీ డిక్క.తీ మనంగా నే ష్యనే యిచ్చటన్. 614 

. శొ్టానులకోవులాంగుని సువ, స్తృసమానతనూనిలాసు సు 

త్రామసమౌాన వై భవు దరస్మితనిర్హి తేశితధా ముని 

నామునిం వాని యొంటిమెయి రాతసువేం బడి చాను మందు చా 

కాము(డు వ్రాసియుంప మదిం గందిన నేమిటం దిటు నీనగన్. 615 

ఉ. నెట్టన రామభాపతికి నే సతినై జనియించినందు కీ 

ప్పట్టున నించునై న ననపాయసుఖం బొనగూర్చ'లేక యో 
పట్టుగ దు? ఖపుంజముల పాలు? జేసితి కానలోన నొ 

పుట్టుకయేల ధాత్రి ననుబోంటి యభాగ్యులు గబ్ల నేర్తుశే, 616 
కం రాముడు ధీమంతుండు ని,ప్మూ. ముండు రాజర్షి ధక కాముండు నాత్తా 

రాముం డాసుజ్ఞానికి, నీమెయి నొమోందం గాంత యేల జనించున్. 617 

చ. చనువుగ నొద్ద నున్నయెడ సౌవ్భాద ముంచుట యొద్ద చేనిచోం. 
దనహృడయంబులో నెనరుదప్పుబ రాజులకు నృషధర్యమై 
నను ధరలో. గృతభఘ్నునిగుణం బది గాని కృతేజ్ఞు జ నరా 

నిగుణమే జగంబు లవి మూండు మునింగిన నన్ను ఏడునే. 618 
కే. శశ్రునూడను నద్భుత చరితు నమిత, వీర్య సక్షిష్ట్రకర్షు మద్య భునిం బాసి 

బతికి యుండుటకంటు నెబ్బంగి వైనృమేనుం బాయుట నా కది మేలు గాదె, 

తే, ధరణి నెంత యభాగ్యనో మణి యు భావ 
మేపి చేసిలినో తొల్లి యినకు లేంద్రు 

విమలగుణుం బాసి డై త్యమధ్యమునః జిక్కి. 
యనదమాడి_గృశింప బా లై తీ నకట. 620 

తే, అకటసన్న్య స్తశస్తులె యడ విలోన, మూల ఫలములు మెసవుచు మునుల గూడి 
తవిలి. పుణ్యాశ్తమంబులం దపము సల్పు,చున్నవారలొ యుపరతి. గన్నవారొ. 

క. అటు గాక యున్న వనమునంగుటిలుం డగుపం క్రీముఖుండు గురుకపటమునం 
దటుకున వంచించి విశం;కటముగ వధియించె నొక్కొ. కలుపాత]ంు డై. 622 

అ. అట్టియేను గాల మరుగుచు నుండ శే కరణిం చాళుడాన గాఢశోర 
మిట్టు పెక్కు గతుల నేర్చుచు నుండ నా, కొలముభంగి మృతి యు;గలుగ చేల, 

శా. రామత్షైవిభుం డబ్లి దాటి రయ మారళావచ్చునో శాండొ పో 
స్సామర్థస్రంబున దైత్యు నాజి సుర అెంచం ద్రుంచునో జ్రంపండో 
వామాంకంబునం జేరి నన్ను గొనిపోవం జూచునో చూడండో 
నామిందం గృప గల్లునో గలుగదో నాభాగ్య మెట్లున్నదో, 624 - 

sh 



sir 

సుందరకాండ ము, 217 

వారక్ దండకానననివాసి మునీశ్వర ర కుణార్థ మె 

వీరవ రేణ్యు. డుగరణపిథి నిరాధుని దూవణు న్సుజొ 

ఉస 
స్ 

దారు ఖలు స్య సతుర్షశసవా,స గు ని
దా ఉప సుని న్వితంబుగా 

/ 

భాస సాళ్చె “నమ్మునివతాళ కశరణ్యున కేను (మ్రొక్కెనన్, 625 
తలకొని పియా వ్రియంబులు, గలుగక జినకరణు లగుచు గత్తకు ల్మమలై 

యలభారేనటత పనులు, తేలపోయ:ంగ్డం బుడమిలోన ధన్యులు నాచే 2G 

రాముడు ఘోరరాశ సవిరాముండు రాశీసనాథుని న్పమి 

ద్భూమి నధించి నన్నూ6 నొనిపోయిన మే లటు గానివోం నదీ 

యామలబిగృహం౦బు హృనయంబున నెంచుచుం జత్తుం గాని దు 

సామసుం జై జై నరామ, సు నశేంగత నై నునంజూల నెంతేయున్, 627 

ప్రయమువలసె నగు సుఖ మ, ఫి యమున -. నం గలుగు నధికళీతి విడిచి ని 

రృయులై. యువత స ము నందన మొనర్చెద న్షడుభ కిన్. 623 

మ..అని యి ట్లూయను భౌప్పపూర్ణముజమై హో రాను హో లక్ష్మణా 

ర్ం 

ర 

యని దుళఖంబునం ఖీరె యేవ ని నిని క్రోనార 3 కనేత్రాంత'ె 

దనుజ జ న్ర్రీలు రయంబునం జని తముంతిం దాము చేహాంతో 

వినయం బొపష్పుంగ పున న్నపించిరి సతీవృత్తాంత మా ద్యంతమున్ . 620 

, అటు డివిజారితోడ జన కాన్న జ యున్నవిధంబు "జెల్పీ సం 

చటుణక' రాళ నహ్నికణసంక్షయ మకుల నుష్పలిల్టంగా( 

గుటిలతేరాస్టము శ్రి చిక" ౦చు ఘనార్భటి (౩ మో, యుచుకా విశం 

కటగతి నేగుదెంచి సతిం గృమ్మఅం గాంచి భయం కరాంగు లై. 680 

చుడు రాత్ష్యన నీలం సీతను బట్టి మ్రింగెద మని లడ్టించుట. వతం 

సావుమున నెంతం జెప్పిన్కన ఫోనుగువా దాన వేంద్రు నొల్లవ్రు గద యిం 

శీమనిన నేవి యగు నినుమీ మంవజు మిపుండు న్య మ్రింగెద మింకన్ .631 

. అని బహు ప కారంబుల భయంకరా కొౌరలై శక్ణించుచు న్నాసమయంబున నచే హ్ 

రున నిద్రించు చున్నవిఫీషణపు త్రి యగు త్రిజట యనురాక్షసీ రయంబున.6398 

జనకునికాం తున దశరథ, జన పతికోడలును + రామచం ద్రు, నిసతి నీ 

ననజాశీ, మ్రింగ నలవదు,నను మి గిన మంగు షక నరభుగ్వనితల్. 

దళరథసుతుసకు విజయము, దళముఖు రకు! ₹కేటు గలుగు దప్పదు నేనీ 

నిశ దీని తెజంగుం గాంచికి,విశవంబుగ స్వస్నమందు వింటిరె మోరల్. 688 

రుడు త్రిజట తనకు గలిగిన స్వప్పమయును రాక్షస నీల కెతీంగించుట, చుధం- 

నా విని నివ్పైరపడి కడు, దీవరమున దై త్యసతులు త్రిజటా యేలా 

గవిధము తేటఫడం జెపు, నూ వినియెన మనిన వారి కది యి ట్లనియెన్. 684 

చ, సలలితశుక్ల మాల్యములు బారుదుకుూలను మేన దాల్ఫి సౌం 
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శే, 

. ఇవ్విధంబున నాముండు సీతాంత్రుణ సహికుం గ్ 

పలరంగ నంతేరకుగతహంససహా స్త సమేత చాంతని 
ర్యణకతిపి కాధి హాసం వయి రాముండు బత ణుశో శం గాడ్ య 
తరణ యబ వంబుత” నివటి నొద్భున నె ఖం గాం జూచితిన్, 695 
హారిణాంబర భంగి ౫ మె ధవ జ నిరముల ప ఫాభ్వుడార యగుచు సా 
గరపరి వేష్టిత పాం కుర, గరప వసిణుంచి యున్న కియా? గనుంగొంటిక్", 646 
మజియు రాముకు శుక్ల మాబ్యాంబంంబులు ధాచ్చి చతు ంకేడంతి నెక్కి 
తమునితోం గూడి తన తేడమున దిళల్ నెలుంగంగం జేయుము జలజనేత్ర 
వెవకుముం జనుదెంచి నేనో సీశముం గనుంగొ న నంత నాజనకపు త్రి 
యా స్వెతతిఖర్నిపి పధిపుచేత గృహీత సువ గజస్కంథధ మాశృయించి న. 

0 విభునినొెడమిో న సుం యావనిను నపమా( 

గరముచే సంస్ప ఎశంపంగ6 గంటి మణీ యు 
వారి మువ్వ్వర ధరియించి విసస నాగ 
జో శ్రమం ఏపురంబు వై నుం“ గంటి, 637 
మణీ యు నారాముభద్రుండు కరము వేన్కం 

చమ్లుని మహీజం గూడి యా దంతి డిసి 
పాండువృష భాష్ట్రనావేత ఛన్నిరథము 
నెక్కి_ రయమున నీలం శేగుజెంచి. 688 

* దనుజుల వధించి .పవపడి, యనుజుని జానకిని గూడి యనువమవా5 ౦ 
బునం బుపష్పు* మెక్కి రయం,బున ను శరదిశకు వేగం బొడగంటీ రహి న్.630 

శె కలలోనం గనుష్షైం గావున 
నమ్మహోత్మునకు గెలుపవశ్యంబు సంభవించు మజియునుహా తేజుంనగురాముండు 
స్వర్గ్షంబు పా పాత్తులకుం బోలె సురానురాదుల కజయుస్టి౦డే యుండు నది 
యునుం గాక రానణుండు తె లసముశ్నీ తుంకును రకాంబరభరుండును బానమ 
తుండునై కరవీరకృతమాల్యోపతోభితం బె పువ్పకవిమానంబున నుండి నేలం 
బడినయట్లు మటీయుం గృప్రాంబరధరుండును ర_కృమాల్య్యాను లేపనుండును ముం 
డితశిరస్కుండు నై యొక్కననితచేత నాకర్షింపంబడినయట్లు వెండియు ఖర 
యుక్తం బె నరథం బారోహీంచి వకలంబుగా నవ్వుచు నృత్యంబు సేయుచు 
దై లపాలనంబు గావించుచు భ్రైంతీచిత్రాకు లేం ద్రియుం జై పరిభ్ర మించినట్లు 
మజియు రాసభంబు నెక్కి దశ్నీ ణాభిముఖంబుగాయ జనినయట్లు మజియు నాగ 
రభ ౦బుమిోంద నుండి తల క్రిందుగాం బుకమిం దెళ్లి భయమోహితుండై. శ్రీఘ్ర ంబున లేచి సంభ్రాంతుండై భయా రుండై మదవివ్యాలుండై యున్మ 
త్తుండుం బోలె దిగంబరుండై దుర్వాకరింబులు ప్రలవీంచుచు దుర్గంధ దుస్సహా ఫఘోరతిమిరసంనృతనరకోపమం బన మలపంకంబునందుం బడి మునింగినట్లు 
ముజియుం గౌలియుం గర్భమలిప్తాంగియు రకాంబరధరయు నైన యొక్క_వనిత 
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రావణునికంఠంబునం. బాళంబు దగిలించి దవ్నీణా భిముఖంబుగా నీడ్చుళొని 
యరిగినట్లు మటీ యు( గుంభకర్లుండును రావణునట్లు ఖరారోవాణమల పంక పత 
నాదిక్రూ రనిమి_త్త్రయు కుండై. “దశీ ణా ఖిముఖంబీ గా. జనినయట్లు మజియు 
రావణుసందనుల౦దజు? “జె దై లసముకీ.తాంగు లై నయట్లు మజీయురావణకుంభ 
కళ్తేంద్రజిత్తులు వరాహోస్ట్రశించుమారంబు లెక్క చడీ, శాఖిముఖుతై యరిగినట్లు 
నీతేయం 'గుంభ కర్ణాదిరాక్షసులు ర_క్రృమాల్యాంబరధరులై జెలపానంబు 
చీరయయుచు గోమయ ప్రా దంబునం గూలిన నట్లు సవాజిరథకుంజరయు భగ్నగోపుర 
తోరణయునై. లంకస సము ట్ర ౦బునం నూలి మునింగినట్లు మజీయు నీలంకో రాము 

కింకరుం డగు నాక ,_వానరొనిే భస్తీ భూ తె కూలిసట్టు లంకాపురంబు భస్మ 

తాపం బగుచుండ రాతుససాంగనలు . వేధ నై యింటింట గుంపులుగట్టియవైై 
ర్నాదంబుల రోదనంబు సేయుచు. దె లపౌనంః బు గావించుచు వికృతంబుగా 

నవ్వుచు నృత్టంబు సేయుచున్నట్లు విఫీషణుండొక్క నుండ) ఈక క్ష మాల్యాంబర 

ధరుండును శుక్షగంధాను లేపనుండును శ్వతచ్చత్రు ౦డును శం ఖదుందు భినిర్ధోవ. 
నృ శ్రగీతాలంకృతుండు నై నై శె లసంకాశంబును మేఘ సనితనిసనంబు గు 
చతుగ్గంతదంతి నెక్కినట్లు న మటీయు నుం త్రి చతుష్టయసనున్వ్వితంబుగా విమానం 

బారోహించి నృ_త్తవాదిత్రనిన్వన భాసురం బే నసభామధ్యంబుసం బ్ర కళించి 
నట్టు లి ట్ల నేక ప్ర శోరంబుల రామునకు విజయంబును రాతసులకు వినాశంబు 

.నుదెల్పు నొక్క_కల గంటి నాకల నిక్కంబు గావున 640 

ధిర త్రీజట రాకుసస్ర్రిలప6 దనస్వప్పృముయొక్కు పృభొవమును నెల్పుట, శుణుం- 

రాముడు వారిరాశిన్ గరం బవలీలగ దాటి వచ్చి సు 

్రానువిరొధి మైనయలరావణు దై న త్రయుతంబుగాంగ సం 
గ్రామమున న్శితసు టళరంబుల. ద్రుంచి ముదంబుణ జయ 

శ్రీమహితాత్మ్తుండ్రై కడిము సీతను ఛ కని పోవు వ్రేల్మిడిన్. (41 

. అతిసుకు మార యయ్యు జన కాత్త జ ముందిరసౌఖ్య మేమియు౯ 

నుతి. దలపోయ శెంతేయు సమంచీతవె వె ఖరి భార్భృభ క కో 

నతులితఘోరస త్తప్రనికరావృత కై యె తగు కాననోర్వి కా 

గతిం జనుదెంచె నట్టిప్రి యశకొంతేను దా నెడబొయ నేర్చునే. (షి 

నానావిధదుకిఖంబుల, వే నీశశిముఖ విము కయ బాగుగం జే 

తోనాథుం గూడి తీగం బర,మానందముతోో క హాలనలరుచు నుండున్* 648 

దురితాత్తు లయిన రజనీ,చరులకు సురవినుతశార్యసాహసుం ఉగునీ 

తరుణీమణీవల్ల భు చే, నరుదారగః దీర్పరానియాపద గలుగున్, 644 

. కౌవున, ' 645 

మొరలు పరుపో కుల గడు, వేటుగ నీచారునేగ్ర వెజి వింషక సొం 

పార వినయనచనముల, గోరి ప్రసాదంబు వేదుకొను డిగోమోదన్. 646 

[12 
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క, పడంతికి దుళఖము గలయ, ప్పుడు పరులకు నిట్టి స్వవ్నముం వోంచిన న 

ప్పడంతుక యాదుఃఖముచే, విడివడి సౌఖ్యంబు నొంది వెలయు ధరి ల్రిన్,641 

క, ఈవనితకు _మొ,క్కుండు కృప యావహిలంగ సుప్రసన్న మై మనలం దగకా 
వావిరి భయంబువలన౦, గావ సమర్థ యగుం దగవుగా దిటు లాడన్, 648 

జం 4% నా Fane Ju mn wy రురు శ్ర జట రాక్షస స్త్రీణక వీ తకు గలక్నణంబులును Ee మి త్లంబులును దెల్పుట. య్రైర్టురా 

వ. అదియునుం గాక యోావి శౌ లాశ్నీ యంగంబులయందు దుఖ హేతు వై నవిరూప 

లవణం బొక్కింత మొనః గానంబగ దదుఃఖార్హ్హయు వ్యభో గార్హ్హయు నగు నీ 
దేవికి. గాంతివై కల మాత్ర ంబున నీదు “ఖం బుపస్థితం బయ్యుననియూహి౦చెద 

నీవీత్తకు రాతస రాజ నాళ న రామవిజయ సూప కార్యసిద్ధి యగుటకు సందియంబు 

చేదు మజియును. (40 

ఉ. దాంచలో చేల స్వస్నమున. దప్పక నేం గనినంత కాదు దో 

పాచరులార యీసుదతి సవ్య భుజ కుకు చేతు ఇంబు లెం 

శే శలియించుచుకా మనుజ నేతృజ యాసుర నాథ నాశ సం 

సూచన జేయుచున్నయవి చూచితిరే యవి సారెసా శెకున్, 650 

వ, మణియు( బింగళ కాఖ్యఖగంబు తరుశొఖా గృంబుమోంద నుండి యు త్తమ 

సాంత్వవాదిమై కోభనబంధుసమాగమసూచకం జై ననర్వంబు నుచ్చరించుచు 
సంతోవవిశేషంబున సాశెసాశరెకు సమాగతళుభంబు నెదుర్కొను మని వీత 
నుచ్చేశించి వ్రే శేపించు చున్నదానియట్లు చూపట్టు చున్నది గావున నెల్ల భంగుల 
రామునకు విజయంబును రావణునకు వినాళంబును నిక్క_ం౦బుగా సంభ వించుం 

గావున మి రిమ్మహీకుమారిం దర్జనభర్దనో కులం దూలనాడక మృదుమధుర 
వాకస్టంబుల ననూనయించుచు వినయభ కి స్నేహూంబులం గొలిచి బ్రతుకుం 

డనిన నాత్రిజటపలుకులు విని వెజంగుఫడి యద్దానవాంగనలు తత్ప? కారంబున 
జానకి నాశ్వాసించుచుం వ్రియనాదినులై కొలిచియుండి రంత న ర్రేవిదురాత్తుం 
డగురావణుండు తన్నుమాసద్వ్వయంబునకు హింసించెద నన్నపలుకులు తలపోసి 
రాతుసీనుధ్యంబునం జిక్కి. భయకంపితాంగి?మె వనాంతేంబున సింహోభిపన్న 

మైన గజరాజకన్యయుంబో లె నడలు చు గాంతారవుధ్యంబున విసృృష్ట మైన 

బాలిక తెజింగున ని ట్లని విలవించె, 6051 

యయ నీత రానబునికట్టడం దలంచి డు“ఖుంచుట. శ్రుతం 

ఉ. అక్కట పాపజాతి చతురాస్యుండు గానలె నన్నయప్పుడే 
చక్కగం శ్రాణికోటి కిలం జూ వొనగూర్చ్పనికారణంబునం 
దక్కక నాథుం బాసియును చై త్యసతు ల్పకుహో కు లాడంగా 
నిక్మ_డ దైత్య బాధ బడ్ యే బ్రతుక నలె న్విపన్న నె, 6052 

"లే, అకట వజ్రాహతం బెన యచలళిరము,కరణి సాహృదయంబు నోకంబు చేత 
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'వేయివ్రయ్య లై పోవదు వితతవజ, సారమయముగా బోలు నిస్పంశయముగ, 
మ, కర ముద్ప్భ త్రి దశాననుండు నను పికం జంపిన న్మేలె గా 

కరయం బొతు(డు వేద నుంత్యజున కత్యాస క క నీచేని వై 

ఖరి నాచి త్రము పాపచిత్తు. డగురకుకిపాలుపా నేయ నే 
ర రఘుశే న గుం దలంచుచుం ననువునం టాణంబులం వా పెదన్, 654 

ఆ. అత్త శ్రవానన కార్య మధికదోషం .బని, శేవపదులు చెప్ప వింటి మైన 
వజ్రథిరరిపునకువధ్య నై యున్ననా, కాత్రహనసదోవ మరయ ; లేదు... (సీక్ 

. ఆడినయంతేవట్టు చల మారగం చేసెడువాండు రావణుం 

డోడకి శల్య క్భంతుయశు సముద్దతి గర్భగ తార్భు కాంగము 

ల్వాండిమిం ద్రు ద్రుంచినట్టు లింక బార్థివుం డీడకు రాకయున న్ననా 

జూడ నె త్రీక్టశ్ వ్రములం జక్క.లువాపడె మామకాంగముల్, 656 

Sh 

న, మజియు రాజాపచారంబున బధ్ధుండై ప్రాత] కాలంబునందు వధ్యుం౦ డగుతస్మ_ 
రునకుంబో ల రావణనిరుద్దనై దం ఖంచోచున్న నాకు మాసడ్యయంబు రయం 

బున నరుగుచుండ నత్యంతీదు? ఖంబు వాటిల్లు నేమి సేయంగలదాన నని 
యంతకంత కగ్గలం బగుశో కావేశంబున. 657 

శా ఆకంచేకుణ యశుపూర్ల్ణ్షముఖమైె హో రామ హో లక్షణా 
హో కౌసల్య సుమిత్ర, హో జనక గో శ్రాధీశ మ మ్మందడణు 

న్వీంకం బాసి దురాత్తకుం డగువుకుద్వి బ్వేవి. చేం జిక్కి య 
సోకార్సి నృడరాని బాధం బడితి౯దు?ఖాస్టనిర ర్యగ్న నై. 658 

చ, హరిణమువెంటం బె డిమెకమంచు రఘూ శ్ర తము చేల పంచితిం 

బరుసము లాడి వెంటనె కృపాళుని లక్ష్మణు 3 నేల పుచ్చితి౯ా 
గురుతరదు8 ఖ వేగమున ఘోరవనంబున నన్ను. గాన శె 
తిజంగునం గుందిరో యెటులు ద్రిమ్మరిరో యెటులా రి దూలిరో, 65కి 

శే, అకట మత్కారణమున మహాత్మ ఫు స 5 న, నృపజులు మృగ రూపంబు ధరెంచినట్టి 
చటులఘోరజంతువు వే విశస్తు ల 5 యశనిచే సింహవృపభంబులణ (గ నట్ల . 

ఉ. అక్కట పాపకాలుండు మృ గాకృతితోం డనుచెంచి క్రూరత 
స వుంద భాగ్య నగునన్నటు మోహితం చవేనినందున 

న్మిక్కీ_లి రామలక్ష్మణుల మిన్నక్ పానితీల గానలోన నీ 

ద్భక్కశనాత్తుం డందుం గలం జేమని ధూటినందీజు నీవగల్ ౧6౮1 

ఇాహో రాజో త్తమ హో కృపాజలనిధీ జో పూర్ణచంద్రాననా 

వో రాజీనదళాతు వో గుణనుణే హా రామ హో సత్మృపో 
దారా న౯ చెలి దెచ్చి పాపరతు డీజె కే బై తంద్రు దొూ౭€ డలంకలో 

ఘోర ప్రక్రియ జంప బూని నను వ సొాంపోల జే సత్కృపన్ 662) 
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వ. మజియు మదీయధర్శనియమంబును తమయు ననన్య చేవతషంబును నీలంబును 

పాతి వ్రత్యంబును గృతఘ్నునందుం బ్ర యోగించినకృతంబుం బోలె నిరర్ధకం 
బయ్యె మణియు నిన్నుం గానక దుకజంచుచు చ బె న్యంబు నొంది సంగమంబు 

నందు నిరాశనై యున్నకతంబున నాచే ననుష్టీ.తం బై నధర్శంబు నేక కపల్నీ 
త్ర్టంబును వితథం బె చనియె నని వగచి 'వెండియు 68] 

ఉ, తప్పక తండి, పంచినవిధంబున నీవు వివాన మింక చే 
రొప్పః నం దీగ్చి రమ్మణ నయోధ్యుకు నేగి సమగ వైభవం 
బుప్పతిలంగ మేచక పయోాధ ర వేణుం గూడి నిత్యము 

మెప్పుగ సర్వభోగములు మోందట నొంచెదు నిర్భయుండ మై. 664 

రుడు నీత ఇయురిగొ ని ప్రాణములు విడున యశ్చించుట. ధరం 

ఉ. నే నిచ్చోట భవత్పదాంబుజము అెంగే భ కిం జంతించుచు 
న్ఫీనామంబు పంచుచు న్నిను మది న్నిత్యీంబు భావించు చుక 
దోనవ్యంతరమందు: న్వద్విరవాసం తా పాన్నిసంతే క్ఞనె 
నానాభంగుల నల్ప కాలమున (బ్రాణ త్యాగము జేసెదన్. 665 

చ, గరళము గోలి మైనం బటుఖస్షమునం వల దంచి యెనస 

త్టరముగ జత్తు నన్న ఏవ చొాతేయు దారుణఖక్ణ దాతయు 

న్లౌరక డొ కానొకం వయిన దుస్తనిశాచ ళా నొజ్ఞ వేశిచే 

నుఠినొని ని ఛుత్తు నిబ్బటికీ నొండు సుయు క్రీయు లేదు చూడంగన్, 6 

వ, అని యేక ప, కారంబు* వనిలపించుచు సమాహితం బగుచి త్తంబున రామునిం 
దంంచుచు శోక్షంబుస నజలుచు మొగంబున దై నంబః వోంప దిగ్గున లేచి 
"వేణిం బ్రత్మగృ హించి పుష్పీతాశోక నాఖావబంబనం౦బు! జేసి మరణవ్యవసా 

యంబుచందు? గృతనిశ్చయ కై యె తీనకు*:ంబును రామలత్మోణులం జింతించు 

చుండ నప్పుడ గ్ల దేవికి చుభంబు పెటుపుచు భె ర్టసం పాద కంటులునుబూర్వదృష్టం 
బులును సు ప్రసీద్ధంబులును శుభ సూచకంబులు నగుకొన్నినిమి శ్రే తేంబులు 
శ్రీమంతుం పై నమానవుని భృత్యులుంబో తె నమ్మహీనందని భజించెం బత్త 
చాజిన్ఫతంబును గ్య్పప్షవిశాలళుక్షంబును శుభ! నర్శనంబు నగు వానునయనంబి 
మోనావాతీం “బె నర కపన ,ంిబుభొంగిం జలించె. బరా ఫ్ర కాలాగరుచందనా 
ర్ల ంబును జారస్టీంచితేవీనవృ శ్ర త్రంబును ను_గ్లమ ప్రి యాధుస్ధీవీతీంబు నగువాను 
భుజంబు రయంబున నదశె గజేం దవా స్త ప్ర ' తవు సబును వీనంబును సుందరంబు 
నగుణాపలితొడ ప్రస్సందమా నం రామునిం గళ్తిదుట నున్నవానిం గొ 
సెతేంగింపెం దోష యత్యంతరాగగూనీ. తం బయ్యను "పీమసమాననర్ణం 
బగుట నీషద్రజోధ్వ స్తం జై నతెజింగున నున్నతదీయవేలం బొక్కింత 
జాతి ముజేయు న'సేకశుభనిమి _తంబులు దోంె వా తాతపపరిక్షాంతం బె 

-ప్రణష్టం బైనలీజంబు వర్గ గంబుచేతంబో లె చేతాదృశశుభనిమ శ్ర తంబుం' 



చ సుందరకాండ ము, పరతి 

చేశ నమ్మహీనందని సంప బోధితేయె యానందించె నుణీయు వింబఫలాపణా 
ఢధరోష్టంబును థె సోధునణే శేయు కంబు సును ధనుస్పం కాళ్రూలతో వేతంబును నీల 

చికురసంయుతంబును వక దీ క పవ్మంబును _ న సతేశుక్ల వంతంచ్న 'నగుజానకి: దనంబు 
రాహుముఖ పము క్ట షుం డై సచంద్రుని వడీం దేదని ద్రాం బదంపడి యమ్మహీకు 
మారి వీతశోళయె నుర స్తు పాగ నమన హ్ వివి నివ చి శ్రయె శాంతేజడ్వర యె సముది 
తుం డగుచంద్రుని చేత శుక్ల పతు రాత్రి 'యుంబోలె నిజవద నంబు చే నభిరామయె 
ప్రకాశించె నాసనుయంబున న్తా నృ తాంతంబును ద్రిజటావాక్యంబును రాష 
నొంగన లదుర్వాక్టింబులును వి ని నృత శాఖాంతరస్లి తుం డగువాను 

3, వఏముగాత్నీ వదక నెసాబలిముఖు, లఖుబదికశేల కరిగి రాబ్బుగాశీ 
బుణర్టిసా థిగ్ట నాదుపుణ్యవళంబున, సురుచిరముగ నిచటం జూడ గంటి. 

శే. యు శక్షణారుడ నై నెరిశ క్తి దెలియం 

నోరి ప పరు 'లెటుంగక “యుండ శ గూఢవృ త్రి 

దిరుగు నాచేత నీలంక దితిజపతివి 
శేష మసురులవిధము ఏవ్నీంపం బడియె 

మంతుండు, 

668 

G69 

ఎర్భురు హనుమంతు (డు న్స ద్ర నాక్వాసింప( గోరి యుపొాయము నాలోచించుట శ్రుత్చుం 

క, అర్ త న్నెణుంగక మునుపే, వరమతిం జూగుండు తాను వ వచ్చిన కార్యం 
బిరవందం దీర్చుకొను టి,  ద్ఞర ను _శ్రముదాళ్య మగు గదా తలపోయన్ , 670 

క, అతులిశమహానీయగుణా, పృతిముం డగ రామవి భునిపత్నిని సీతం 
బతిదర్శన కాంశ్నీ ణి స సు, వల్ నాశ్య్వాసీంపం బోలు వరమతితోడన్.. 67 1 

క, పుట్టిన మొదలుగ దుఖం బెట్టిదొ దా నెటు దీమహీసుత నేండి 
ప్పట్టున శోకమునకుం దుది, నెట్టును గనలేక యున్న చెంతయు ఛీతిన్, _ 67౪ 

మ, పకీసందర్శన మాత ( నోరుచు భయభ్రా, ంకాత్త యి తూలుచు౯ొ 

గత మోదంబున. జోల శాసీలెడు నీకళాస్టణి నీపుణ్య నీ 

సతి నభ్యాంచితసాంత్వ వాక్యముల నాశ్వానింప శే నేగినకా 
హీక్రముం దెల్పెడువాండు లేక వగం దా నెంతే వడిం జచ్చెడిన్, 673 

ఉ. కావున మిన్న కేం జనుట కార్యము గా దిపు డీమహీజతో 
భూవిభువా_ర్హః జెప్పి భుదియిట్టినశో కము కొంత పాపి యీ 
చేవిజెజుంగు రామునకుం ెల్లన ముగా వివరించి చెప్పి త 
ద్భావమునందుం గల్లుపరితాప మొకించుక దీర్చంగాం దగున్, 674 

ఉ, హేమసమానవర్మ యగు నీసతితోం దగ మాట లాడశే 
రామునితోడం గంటి రఘురామ భవత్సతి నన్నయంతం దొ 
నేమని పల్కెం చెల్పు మన నేమని చెప్పుదు జెప్పకున్న నా 
'భూమివిభఘండు నూర్తుజుండు భూారిక్నప న్నను విశ%నింతు శే, 67న్ 



బర్ గోవీనాథ రామాయణము 

డ్. 

పం 

. ఏను వానరుండ నె యతిసూక్షు భాసంబున వీవృకంబుమిాం దనె యుండి ప 

జీవిత నాథధుకౌళలము. జెప్పెడుమిత్ర్రునిం గాన కా రయ్ 

చానంగ నున్న దీమగువ చ.న్యూన నీనిళ్ల వేసనంతలో 

త్షైవిభుసేనుముం 'దెలుపంగొ నగు న క్షైటిగింతు నంటినా 
కౌనలియున్న వా రసురకామిను లెడ్డి యుపాయ మారయన్. 616 

ప్ప డి ద్దేవి నాక్వాసింపక రయంబున నేగి వీత యున్న చందం బెతింగించి 

యుద్ధం బుకొణికు గా సె నస్టస మేతంబుగా నతనిం దోడి తెచ్చెద నంటినేని మూవ 
చ్చు నండా;క ని ద్దెపి వ్రాణంబులు ధరించి యుండనోన దట్లగుటం బేసి స్క 
వున్మిపయత్నం బంతయ న్యర్థంబె చను నదియునుంగాక, 67 

._ దోస మటంచు నించుకయుం శక్ర మ్రుచ్చిలి తెచ్చినట్టిదు 

ష్రాసురుం జంపి యీసతి రయం ఒలర్కా సొనివోదు నంటినా 

హాసిగం గీఠ సేనల నవార్యగతిం దగ్ (6 గూర్చి పోరు వే 

రాస నొనర్ప నున్నమనుజాధిపుయత్నము న్యర్థమై చనున్. 678 

ప్ర యోగసౌష్టనలక్ష ణసంస్థారయు' కం బె నకోళల దేశస్థితమనువ్యనంబంధి భావ 
చేత నిశ్లేవి నాశ్వాసించెద నిది "దక్క నొండు విధంబు యు కంబు గా దిట్లు 
గావిం పక బ్రావణునియట్లు సంస్కృత వాణి నుచ్చరించితి చేని వానరునకు సం 
స్మృత భాపోబ్బారణక శ 'కగలుగమి రావణుండని శంకించి యచేవి మిక్కిలి భ 
యభ్ధాాంతయగుం గావున నవశ్యంబు మానుష భావ చేత నా శాష్ట్రసింపందగినయ 
ది వృషూవతరణంబుంజేనిక జ్టైదుటనిలిచి యాక స్యికంబుగా వానరమూ ర్షినై మా 
నుషభావ నుచ్చరించితి నేని తల్లి రాకసులచేత విశ్రాసితమైయున్నదగుట నీచే 
వి రావణుండనుళంక చేత విశేషశ్రాసంబు నొంది యా_ర్తధ్వనిం గావించు నంత, 
ఆనాదము విని దిగ్గున, దానవసలు లెల్ల లేచి తేద్దయుం గినుక 
న్నానాఫహరణములు దగం బూనిచి నను జుట్టుముట్టి భుజబలయు క్లీన్ .680 

* దారుణరూపంబులం బొలు,పారంగ ననూ జంప సూతం రటు గాకున్న€ 
మిజి యుపాయబలంబున, నారయంబట్టుకొన( జూతు రద్భుత భంగిన్, 601 
ఏ నప్పు డీశరీరము, మాని దురాధర్ష వై  రిమర్ద ర్చ నయోగ్యం 
బె నసమున్నత దేహము జానుగం దొల్పంగ వలయు జతురత మెజియన్, 
అచ్లను మహోన్నతంబె కరీరంబుందాల్సి చూపట్టితినేని యద్భుత దర్శనంబె న 
నాహాపంబుయజూచి భయశంకిత మైన నరాకస కీలు రయంబునంబర తెంచిరాశ 
సేషద్ర నియు క్త లగురాత్షసులకుం జెప్పుదు రంత చారు శూలనిన్ర్రీంకొదినానొ 
విధ సొధనంబులుగై కొని యొండొరులంబురికొల్పుకొని రయంబునం బటి'తెంచి 
చుట్టుముట్టి యట్టహాసంబుం జేసి రాద్రృ౦బునం గవియుదు "లే నప్పు డూరకు 
న్న నన్నుం బట్టుకొనియెదరు దాన ంశేస్ మయూజనకనందని యపరిబ్హాత లాను 
సంచ్చేకప. యోజన యగు నంతియెకాక శ్షసులు హీంసాభికాంయులుగొవున 

J 



సుందరకాండ ము. బిగ్! 

నీతంబట్టి వధింతుకు దానం జేసి శానుసు గీ గ్రీను కార్యం బంతయు విపన్నంబగు 
నట్లు నీశ్రేనున ధింసకున్నను రావణా భిగు స్పంబునుసము వ్ర పరి వేష్టితంబును బ్రణష్ష 
మొగ్షంబును రాతసపరివారితంబు నె నయీ'జేశంభునం జిక యుండునేస 
రణంబున రాత్తసులకుం బట్టువడినను వధింపంబడినను నత్రయోజనంబులు సము 
ద్ర ౦బు చాటి వచ్చి రానుకార్ధంబు సాధించునట్టిబలవంతుండు వాన రులలో 

నొక _-ం న లేం చేను సంగ్రామంబున రామ్ససవా స గ్రృంబులనై న వ. సము 

గుండ నైనను దదనంతరంబ యున్షపరిశ్రాంతుం 2 కసటవేలన మర సముద్ర 
హేంటుటకు సమగ్థుండ నగుదునో 'కానో యెజుంగళశాదు యుద్ధంబు అనళ్చోతజ 
యాపజయంబులు గావున సంశయితం బయినయుడంబు నాకుయు కృంబుగాదు 
సంశయం బె నకార్యుంబు వై ప్రాజ్ఞుండగు వాం డెవ్వండు నిస్పంశయంబు. గావించు 
నే నిప్పు డింతయుం దలవోపే క కే సంభావీం౦పక యూరగక యరిగితి నేని 

యాజనక పుర్తి నిస్సంకశీయంబు గాం వ్రాణత్యాగంబు సేయు సంభామీంచితి 
నేని పూరోగ్ట్ క కనీ సతాసంత్రాసనాదిదోషంబు సంభవించు భూ తార్థంబు లవ్ 

చేకి యెనదూగోకశంబున చేశ కాలవిగోధి తంబు లె సూర(ోడయంబునందు 
దముంబు నశీంసునట్లు నకియించు( గా ర్యా కార్యవిపషయంబునందు నునిశ్చిత 
యయిన విక్లబుం శగుదూతకతంబున బుద్ది కోభింపదు పండిశతమూను లగు 

దూతలు కాగ్యంబులు చణజతు శెవ్వండు బహు హు ప్ర కారంబులం గార్యంబు 

తెజంగు విచారించు నతం డర్ధసాధ నంబునందు సమర్థుం డగుం గావున నిప్పుడు 
కార్యంబు నళింపకుండ నాకు వైక్లబంబు గలుగకుండ సము,ద లంఘనంబు 

వ్యర్థంబు గాకుండ నీతారామలవ్షణులకు హోని గలుగ కుండ సబ్వధంబునం 
గా రష్టింబు నడుపుదునో యని కొండొక శేపు విచారించి బుద్ధిమంతుం డగువాను 

మంతుం జెట్ట శేలకు రాక్షస క్రీ యలు వినకుండ ముధురంబూగా నకి ప్రైస్టక్ ర్కుండ 

రాముని మెల్లనం బ్రళంసించి రానుగతమానస స మొనయీచేవిని సం 
గావించి వదంపడీ' సొడసూవీ ధర్థ్యయు క్రంబు లగురామునిళుభ వచనంబులు 

సమర్పించి యచేవిచి త్తంబునం లకోకంబు నివారించి యనుజ్ఞం గొని స్త 
యవ్య్షలం దో౭చినకొలంది నూచికొనియెదంగాక యని నిశ్చయించి ద్రుమవిట 

పాంతరస్థుండై మధురవాక్టంబున ని ట్లనియె. 688 
ఫి స 

షురు హనుమంతు (డు సీశకుమా త్ర 

సీ, దశరథుం డనునొక్క_ధరణీశతిలకుండు గలం డమ్మృహోత్తుం డకల్మమండు 
వరరథకుంజరవా జిముంతుండు పుణ్య్యలీలుండు బుటాందో విశాలయళుందు 

తప్రముపెంపున మవహోతాపసతుల్యుండు గాజర్షి ముఖ్యుడు రాజనుతుండు 

చక్తవ_ర్యన్వయజూతుండు పార్థిన వవ్యంజనో వేత వేతుం డవార్యశె"ర్యుం 
త్త, డలఘుం డతేద్రుం డి యా్టకుకుల నరుండు, ల్యవర్థనుం డాదిత్య రాజసనుండు 

భువనవిశు తె ర్షిరగ సంపూర్తుం డఖల, భూతహితకరుం డా శి తపోవణుండు, 

ము వినునట్లు రామకథ నుసన్య నీంచుట. ఛత్రం 
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జ, అమనుజేంద్ర చంద్రునకు నగ్గనుతుం డలనారు రాజసు 
శత్రాముండు రూపసంపదభి రాముడు సంగ రనిర్హి తాహిత 
సోముండు పుణ్య నాము. దటి సునృశె కాముండు నీలనీరద 

స్యాము6డు రాము. డంచితవి కాలవుహాసుగు డై కధాముండై , 
ఆ, సత్వ్యనంధు. డయిన జనకునివాకష్టంబు, వబన రాము శ 20 వై భావములు 

మాని లకుణుండు జూనకి తన వెంట, నేగూ దేర సపషవి శం దండా, 
ఆన్ఫపసుతు'చే దారుణ, కాననమున న. అతుల కాయు లనేకుల్ 
దానవులు నుడిసిరి జన,స్థాననివానులు ఖరాన్వితంబుగ నాజిన్. 687 

క అంత జనస్థానవధం, బంతేయు విని రాత శేంచ్రు డగు దశకంసం 
డెంతయు రోపపరీత, స్వాతుండై యచటి కర్గిం జనుదెంచి వెసన్, 688 

కే, అధికమా యావిశారదుం డగుటవలనం 
బం_క్రిముఖుండు మృగస్టయాపంబు చేశ 
నరప రేణ్యుని వంచించి దురిత మనక 
యమ్మహోత్తునిసతి సీత నపహరించె. 
అంత రఘూ త్రము డేవి వెదకుచు. బజ తెంచి ననమున హారివ నేణ్యుం 
డై నస్కుషీవునితా నెయ్య మొనరించి వాలిని జంపి తై ప్రభవంబు 
సుగ్కీవున కొసంగె సు గీ నసందిస్టు లై యనేకులు కపు లఖలదిశల 
కజ్రేవి వెదకంగ నరిగి రేను గడంగి సంపాతి చెప్పిన సరణి నాటు , 

చే, యోజనము లంబునిధి డదాంటి యోజళతోడ, నీవురంబు ప్ర వేళించి యెల్చకడిలు 
గలయ శోధించి దళకంశు నిలయ మరనీీకాంఠు మిాజుంగ నీయశోకంబు క్రింద, 

తే, భానుకులుం డగురామునివలన వినిన, వర్షమును గాంతియును హూపవై భవంబు 
గలిగినట్టిషతి వ్ర తాతిలక మైన, యన్సుహో దేవి. గనుంగొంటియత్న నులర,. 691 

క, అని పలికి యూరకుండిన, వనచర శేఖరునిమధుర వాక్యంబులు దా 
వ్ని పతినామ్మశృవణరృబున మనమున విస్మయంబు ముదము జనింపన్, 6% 

క, ఏపుణ్యాత్తు డొ కనులకు. జూపట్టక జండు శ్రృనణసుఖముగ నాహా 
నాపళివృశ్తాంతము కడుం దీపుగ మృుదుపుణిత్ వగపుదీఆం బలికెడిన్. 69 క. అని శేశసంవృతీం బగు, తనవదనసరోజ మె త్తి తప్పక దిక్కు 
ల్లనుంగొని మింద నశోకా, వనరువావిటపాంతరమున వజ లెకువానిన్. 694 

తే, ఉదయగిరిమింద రవిభంగినొప్పువాని, ఫుల్లకింళచుకసుమకాంతింబాలుచువాని వేష్టీ తార్టు చేలుని నవిద్రుమాభ, వదనుం దీప్తబామిళరవర్ష్మనయను, 695 
కే సుగ్రీవసఖునిం గపినం, శాళ్లేసరు నలసమిోరణాత్త జుం గుతుక 

విగ మనస్కువని రఘువం,శ గ్రామణిదూత ననిలజవు వానుమంతున్. 696 
క. పరికించి ఘోర మగవానరరూప మిజీటి కిపుడు నాకుం దోం3 

నర మద్నుత మకటా యని, ధరణీసుగ వెండి రకం మంటలు. అజా అం 

685 

6% 
aX 

689 
రసా 
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క, పాయనిదుగఖభరంబున, నాయవనిజ హో రఘూ త్రమా హో సౌమి 

త్రీ, యని పరిదేవన మొగిం జేయుచు నేడ్చుచును జూలం జింతిలుచు వెసన్. 

వ. శోకమూర్భాపారవశ్యంబున( గొండొక సేపు విసంజ్ఞ మై యుండి వెండియుం 
చెలివెంది 699 

శ్రే, అకట శా ప్రునిపీద్ధమైన ట్లిఘోర, వానరాకృతి కలలోన గానంబడియె 

రమణల త్షుణాన్వితుండు లి కీరామునకును ,జనకునకుస్వ ప్పి వీయగుం గాక సంతతంబు, 

కూరనిశాచరుండు నను ము చ్చిలీ తెచ్చిననాంటనుండియు 

నారుణినాథు. వాసీనకతంబున శోకము నొంది కంటికి 
సూర గాన కీప్పుగిదిం గుండెడునా కెటు స్వ ప్న మయ్యె బో 

రిక ని దృ లేనికల వచ్చు నె యెవ్వేరి కై శ న నుర్వరన్, 701 

ము, య స్ట ) తుష్టనిమా మయో హృదయనై. కలో్యిన్థ మా నిక్క. మూ 

తెలియ నేరక యున్నదాననొ ధరిత్రీపుత్రినో శానా శే 
వలభ క్రిక్ బృ్రవగుండు నాదువిభుని న రచచు స్సము 

జ్ర లుల 3 డై యుండుట శీమి హేతువో మహోశ్చర్యుంబు చింతింపల న్. 1102 

ని డెంచాన నెప్పుడు సౌందరరినిధి మైన కువలయెశునిపొందు గోరు చుందోం 

బలుకుల నెప్పుడు భానువంశాంభోధిచం ద్రునినామంబు సంస్క రింతు. 

గన్నుల నెప్పుడు కాకుత్ స్థతిలకుని సుందరరూపంబు. జూడం €దల(తు 
వీనుల నెప్పుడు పేరసమ్మతుం డైన విభునిమంగళ కథ భ్వీనం దలంతు 

శే, నన్య మేమి యెజుంగక యననరతము, తత్సమర్పితచి తన శనరునాకు? 

గాంతునిశుభ స్వరూపంబుగానంబడ క్క భయదక పిరూప మేల భూపస్పై నకట, 

కే. పవన పావక భాస్కర భారతీంద్ర, పాకవార మోకు (మై క్కెద ద నీకపీంద్రుం 

డధిపతికి.ట్రా బ్యాణమి త్రుడైయలరులాక, యితీనివా క్యంబునిక_మైయెసం గులక, 

ఉ 

యుడు హనుమంతు (డు వీ త్రము బాడనూపుట, థ్రరాం 

వ, అని బవాప్ర, కారంబుల వితీర్కించు చున్నసమయంబున, 05 

చ. ఇది పొడసూపంగా సమయ మిాసతితో రఘునాథువార్త నిం 

పఫొదవంగల జెప్పి మంజువుధురో కుల నవగ మౌన్సీ భారిన 

మృడ మొనగూ- సుగాక యని మారుతి గ్రక్కున (మ్రాను డిగ్గి క 

ప్టైదుట వినీతుం డై నిలిచి యింపుగ న నంజలీః జేసి యి ట్లనున్. 106 

ఉం నీరజనేశ్ర యేసక్వ్ నీ విబు మాసినచీర దాల్చి నేం 

మారక ప పద్మ షృత్రేముబనుండి దొరంగు జలంబులట్లు నో 

కారుణితాతేలం దొరంగు నశ్ర్రులు కొలగలు గట్టి పాజింగా 

ధీరత దక్కి దై న్యమున దిక్కటి యేబ్చెద చేల చెప్ప్వమా. 107 
ఉ, పన్నుగ నాకుం జూడ హరిభ మిని కై వడి దోనె చెంతయు 

నృన్నగ కాంతవో గరుడ భావింనివో సురనిద్ధకన్యవో 
కశక 
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కిన్నర కామినీమణివొ భేచరతన్వివొ సాధ్య యోవవో 
యెన్నంగ యతబాలోవొ యేర్పడ నంతయు. చెల్పుమా దయన్,. ₹03 

తే, చంద్రు నెడంబాసిదివినుండిసావాసమునం బృథివిక రు దెం చినట్టిరోహి ణివొ గాక 
ప్రణ మయకోపంబుననసిష్టు భర నవిడిచి తలలినచ్చిన యలయకుంధతివా చెప్పును, 

శా,.లోలంబాలక పుణ్య చేవ దున నేలోకంబునం దుండి నే. 

డీలోకంబున కేగుదంచితివి నీచేలాగు నీలా గయో 
ఛాలా నీతలిదం డు అవ్వరు భన త్బా లేకుం జపుణ్యు( డి 

శ్రులా యత్ర్రులు గ గాటు నేడ్చెదవు నీ వెం తేక్భపం జెస్పుమా. 710 

చ. జనవిభువిం దలంచుటయు సారెకు. గన్నుల జెప్ప వేయుటల్ 
ఘనముగ నూర్చుపుచ్చూట యు ఘర్యజణంబులు మేన(బుజ్టుట 

కానివడి భూమి నంటుటయు (6 బల్యతు న శులు గాలి నేడ్చుట 

బనుగొన చేవతాసతివిగా దని నిన్ను మదిం చలంచదన్'. Til 

ఉ. మానిని నీదుచివ్నాముల నుంగళ రూపము. జూచి యాత్మలో 
మాన వనాథ శేఖరునీమానిని నంచుం దలంచిద నన 

బ్ఞానమునందు రావణుడు తన్మ_రుళ? డే గొనిపోయినట్టి యూ 

జానకి వేము నీవిధము సర్వము నాకెటేగింపు మి త్రీన్. 719 

క, అతిమానువష మగురూపము, వితతఘన తపోను నాప వేషము కోడు దీ 
నతయుకా జూడ గమల్కాయత నేత్రా రానునుహీిమీ వగుదు నిజముగాన్, 

దురు వీత హనుమంతు నరు. దనన్ఫ చాంతేమును జీసుట. త్రయం 

క, అన విని జానకి పతికీ రనహా పశ మొ తదంఘ్రీ తొనురసంబుకా 
నునమునం దలంచుచు "మారుత, శనయునితే నిస్టు లనియెః దద్దయు నెమ్మిన్, 

చ. అనుపమకీ రి యాదతంథాననిభ ర్తకు ముద్దుకోజల 
జనకునికూంతుర న్వప్టనుల సర్వమహీశకిరీటబ్వశో 
భినమణీమాలికారుచివిభాసితపాదసరోజుం జై న రా 
మున్ఫవతి కను భార్య నిల మైథిలి యందుకు + నన్ను సద్ది పీజుల్. 7 [గ 

- పడిరెండువత్సీరంబులు, మున నుర సత్తయింట ముళ్నుకొని భోగా 
స్పవము లగుసకలసుఖములు, కొదనపడక యుండ నేను గడిచితి నెమ్మిన్ .716 

ఉ. అంతే. వ యోగ ళిబ్లమున నమ్మహి కాంతుండు రాముని స్షశా 
కాంతెనిం చేయం బూని కుతుకంబున మం త్రైలం గాడీ సుద 
న పేంతముతోొ NT గారట్టసునివారముం జైనీ సునిన్చిాన్టుం మై br 

చింత చొణింని యున్న యెడ జెచ్చెరం 3 గ కయి దుష్షది విత్త ౩ యొ 717 

. తీనమునోహాగునిచి త్రము కఠినో కుల నొప్పించి జనులకు నొకి ప్పీదములు 
గానివరంబుయు గాంశ్నీంచి సుతున కు భూపతిత(ంబు రామునకు వణలి 

CEA 

cu 



# 
సుందరకాండము, లకర 

నునికీయు గోరి యి ట్లూనగూర్చునంత కాహారని ద్రాఏీహోరాదు లౌ 
నటు సేయ వేని రామాభిపే.కముహూ ర్త మండె దె కప్పక మృతినొందుదాన 

. ననిన విని నత్య వాది గావున నృపుంశు, "నాతిపరదానసంస ,రణంబువలన( 

జాల మోహీతుండై ద్రిపష్పంజూల కపుడు,చింతనొందు చు రాముని జేర బిలిచి. 

కన్నుల కోకబావ్నములు గాఆంగ నేడ్చుచు రామరాజ్యము 
నృన్నుగ6 గై నాకి: మృనుచు బల్కిన న ట్లశు నంచు బుద్ధిసం 

పన్నుండు గాన పేతాకటిపల్కక వేగ సమ స్తసంపదల్ 

గున్నన పానీ వల్క_్లలముఖంబుల6 జా పస వేషధారి యె. 719 

వనంబునకుం జనుచెంచె నమ్మహోత్తుం డొరుల కీఛ్చువాండుం గొని చమొకుల 

చేతం గొనువాండు గాండు జీవితనిమి త్తంబువలన నైన నసత్టంబుపలుకయ సత్య 

ప్రలిజ్ఞుండు గావున మృదువ,స్త్రంబులు వి విడ్తీచి నారచీరలు ధరించి రాజ జస్థంబు6 

బరిత్యజించి నిజజనని యగుకౌాసల్యయొక్ష నన్ను వసింపు మని నియోగించిన నా 
కమ్ముహాత్తుని విడిచి యుండుచో టది స్వర్గం బె నను సమ్మతంబు గాదు గావున నే 
నమ్మహోత్లునిం బాసీ యుండ నొబ్బక యనురూపం బగ వృతం బంగీకరించి వన 

గమనంబున కభిముఖ సై లి నంతేకు మున్న (భ్రాతృవత్సలుం డగుసుమిత్రాపు 
తుండు ద్రు ద్రుముచీరాజనాలంకృతుండై. రామునితోడ నరుగుదెంచుట కుద్యు స్తం 
శయ్య ని ని తెటంగున మేము మువ్వురము భ_ర్హృసమా దేశంబున దృఢ వ్రతు 
లమై పురంబు నిర్షమించి మునిశరణ్యం బె నదండకారణ్యంబుం బ్ర ే శంచి 

యందు గాతమితీరంబునం బంచనటియందుం బర్త సాం నిని ర్మించుకొని ఫ యందు 

నివసించి యుండ దునాత్తుం డగురావణుండు కష పట సృగస్వహాపంబున రామ 

లత్ష్ముణుల నంచించి బలాత్కారంబున నన్నుం గొని తెచ్చి యిచ్చోటం బెట్టి 

తనదు రాలాపంబుల కే నొడంబడ కున్న మాసద్య్వయంబునకు హీంసింశౌద సని 

సమయంబుంజేసె సమయకాబం బతితంబుగాక మున్నె రాముండు చను దెంచి 

రావణుం బరిమార్చి నన్నుం దోడ్కొని పోక యువేశీంచ నేని మాసద్వయా 

నంతరంబునం శవ్రాణంబులు విడువం గలదాన నని దుణఖపూర్వకంబుగా. దనవృ 

తాంతం బెటీంగించిన న ద్లేనివచనంబులు విని వానునుంతుండు దుఃఖగుండై 

సొంత్వవచనంబుల నః నస సూనయించుచు ని ట్లనియె, "20 

హనుమంతుడు వీళకు రామలతుణుల కుశలము నషట రురు హొనుముంటు మ పో చశురుం- 

. తల్టినా సాంగ వేచసముదాయవిదు త్రము డెవ్వం డట్టినీ 

నల్ల భు డె చై సరాము(6డు భ్రునంబుగ చేఘము నొంది యున్న వా 

వల్ల న నన్ను నీకుశల మారసే రమ్మని పంప దూతనై 

'తేల్లము గాయ నీకడకు ధీరత వారిధి చాటి వచ్చిలిన్. 721 

క, అనఘుండు రాముడు నీతోం దన కుశేలము( జెప్పు మనీయె దద్దయు భ_క్తీలా 
అదు కట క. తంల తర మనన వం మరవయు. నప తుతలంబున్, 



460 గోవీనాథ రామాయణము 

నః అని విన్నవించిన నేవి పురునసింపహు లగు రా మల శ్రైణులకుశలంబు విని వ్రీలి 

సంహృష్టనర్వాంగి మై ము చెండియు వానువుంతు నవలోకించి. ఫ్య 

కే, పరగ నూజేంక్లలోపల బ్రతికి యున్న 
నరునకు నొకప్పు డై జైన సౌనంద మొదవు 
ననుచు జను లాగుకొనువాక్య మవితథముగ 

నహూవా నా కిల నేండు సత్యార్థ మయ్యె. 124 

తే. అనుచు గొనియాజె నప్పు డయ్యవనినుతకు 
వాొనుముదాగనునంబున నధిగ ముదము 

సంభవించి నొండొరులు విశ్వస్తు లగుచుం 

గడు శుభాలాప మొనరింపం దొడంగి రపుడు. 725 

క. వానువుంతుం డంతశరాముని, వినుతించుచు పీతం జూచి వెజింగందుచు మె 

బ్లన శోకదీన యగున,న్వనజూ.శీ సమీపమునకు వచ్చె న్పెలుచన్. 796 

యత నీత తవసమిపమునకు వచ్చు హనుమంతుని రావణు6గా శంకించి. చింతించుట. ధ్రువం 

క, ఈరీతి నమ్రుశగుచు సృమోరకువూరుండు తనసమిపంబునకుం 
జేర నరుబెంచునపు డా, ధారుణిసుత యతనిం గాంచి తృష్దయు భీతిన్. 1727 

వ. రానుకుశలకథ నంబున సంజూతవిశ్వాస యయ్యును రావణుమాయా బావా 

ల్యంబు దలంచి - రృమ్మణి విశ్వాసంబు దొలంగం బెట్టి రావణుం డని శంకించి, 

క, తక్కక మ్రుచ్చిలి ' యెవ్వా, డక్కట నన్నిటకు. జెచ్చినట్టిద కాన్యుం 
దుక్కటే స రూపాంతేరమున, గృక్కున వంచింప వచ్చె గానలయు రహిన్-. 129 

అ, అకట పీని మ్రల నరయక నాచేత,నయ్యె నెద్ది కథిత మది యనుచిత 
మాత్ర, లోన నమ్మి యాడితి నిందా, నెంతవెజ్టి నై నైతీ నేమొనదర్హు. 780 

క, అని చింకించుచు శోళం,బున భూరంహ శాఖ విడిచి భాపాలకనం . 
చని వెసం దరమూలంబున, ననువుగ నానీన యయ్యె నంగము వణకన్ ౫381 

శే, అప్పు డశ్రేవి భయకంవితాంగి యగుట 
కొడలుచు “సమిరసుతుండు డాయంగ చేని 
యభయదానంబు సేయుచు నధికభ క్లీం 
దతృదాంభోజములకు వందన మొన ర్చె. 

క ఇ త్రెఆఃగున వినయానిస్టత, చి త్తంబునం దనకు బ్రణతింజేసీన కవీవం 
శ శత్రమునిం జూచి శంకా య త్తం బగు మానసమున నయ్యను పలికెన్, 188 

శే, అకట రావణ మాయావి యగుట మాయ 
నాశ్రయించి తపింపంజేయంగ నిటకు 
వచ్చితీని నీవు గుమ్షజిం బం_క్రిముఖుండ 
వీని కుభశారి' గాదు నీ కీద్ నిజంబు. 

782 

184 



ఉ. ఓజ 'వలిర్ప నెవ్వండు నిజోగృశరీరిము మాని సత్చరి 
వ్రాజక రూపధార యయి వంచన గాననమందు నాకతి 

వార్టిజముతోడం గన్పడియె నట్టిద శాస్యుండ వీవు భూరిమూ 

మూాజనితే ఏభానమున నన్నీ "యు దైత్యులు సే నే కదా. గరిక 

క, అని ముపవాసకృ్ళశనై , ఘనతరతో కాన్ని చేతంగ్రాంగెడు నన్నో 
_ దనుజాధము క్రున్ముజి నీయనువున నేంచెదవు దీన నశుభము గల్లున్ "196 

వ, అని పలికీ య ద్దేవ రావణడా రాత్ర్మక్టంబువలన హనుమంతుని శావణునింగా శం 
కించి తద్దర్శనజనితమన ౫ ప్రసాద మాలోచించి డాని నిఠరాకరించుచు హేత్వ 

సంహీతం బగువాకగ్టంబున ని ట్లనియె. 781 

ఉ, అక్కట నిన్ను రాతసుండ వంచు. డలంచితి నిన్నుం జూచినకా 
జక్క_గ నాదుడెందమున( జాల ముదం బిగిరించుచున్న దీ 
విక్కడి క్రూూరదై త్యుండవొ వృకుచరుండవొ నాక్యు చెల్సు పెం 

సెక్కు రామదూత వగు చేని శుభ ంబులు నీకు గచ్లెడిన్, 788 

చ. పనినడి నీవు రాభువుందు పంపల వచ్చినదూత వేని యో 

వనచరనర్యి యన్మునుజవర్వుగు ణాతిశ యంబులుకా జగ 

ద్వినుతకథావిధానములు వేగమె చెల్పుము నానునంబు బో 
రన హారియించి తీవ్ర జలరంహాము నిమ్నగగట్టునుం బలెన్. 189 

వ. అని పలీకి వెండియు రానుదూతాగమనం బత్యం తాసంభావితం బని తలంచి 

బహాు,స్రృకారంబుల ని ట్లని వితర్కి ౦౫. T4Q 

ఉ. ఎక్కడ చానరుండు మను జీశ్వురుం డెక్కడ విని నేండు నా 

చక్కటి కంపు కెక్కడ విశాలపయోనిధి నుత్తరించి యీ 

రక్క_సు చేతిలో. బడక పాణముతోడుత వచ్చు "బక్క జే 

నెక్కడ నిట్టివింత గల జేనిజ మింతయు స్వప్న మారయన్. 741 

వ, ముతటీయుం జిర కాలాపవ్భాత నైన యేను స్వప్నంబునందు రామవ్రేషీతుం జైన 

వానరుని వీశ్నీంచితి నీన్వవ్నంబునం "జై నను పిరాగే సరుం డగురామునిలమ్మణ 
సహీతంబుగా నవలోకించిరిజేని యుక్కింత దు ఖభోపళమన౦బుగలుగునీస్తున్నం 

బును వమాత్సరస్థంబు చీయుచున్న దిని పలికీ వెండియుం గననమనంబున: 7482 

శే, న్వస్నమున వానరునిం గాంచి జనులు శుభము 
వడయం జూలరు నిజము నొ కుడుగ కిపుడు 
కడగి: శుభోచిహ్నములు దోంచు కారణమున 
ఇరింగ్ నిది నిద్ర గాదు న్వస్నంబు గాధు. 148 

స ఆగి యి ట్లయథార్థస్వప్నపతంబు. నిరసించి క్రమ్ముజి బతుర్విధవిభ్రమపకం 
ఆల నుళ్చేవీంచుచు ని ట్లనియె 744 
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కే, 

ee 

ah 

నగుస నిది చిత్తమోహమో వాతీగతియొ 

దాలుణోస్తావజనిత వికార మొక్క 

మణీ యు మృ గతృవ్షుకయొ దిని తెజట6 గెటుంగి 

రాదు కొడు వింతయొ దోంచ నాదుముదికీ, 745 

అది గౌ దున్మాదము గా, దిది యున్హాదపన మైన వ్యాన్తోహుంబు౯ 
వదలక నన్నును వానరు, నుడంచితేముగ నుడి నెటీంగి యున్నకతమునన్, 146 

+, అని బహూ, కౌరంబుల బలాటలంబులు విశర్కి చి దనుజులకుంగానుభాసంబు 

గలుగుటం దలవోసి యవాానరపుంగనుని రావణుం డని నిశ్చాయించియెమియుం 
బలుక్ కూర కున్న నాహనుఘంతుం ద డ్లేవియభి ప్రాయం బెటింగ శ్రోత్రాను. 
కరూలంబు ల గుమధుర వాక్యంబుల వార్ష ౦బు బుట్టించుచు సందియంబు పాయ 
నిట్లనియె. 

747 

రురు సానుమంతుంశ నీకకు విశ్వాసజన నార రమకి ఖాన్ఫ శాంతేయు సప్టుట. శరం | e 

. ఆదిత్యుండునుబో లె నధిక తేజసి్టీయు రాశాబ్దు కై వడి లోకకాంతు 
డలకుబికునిమాడ్క్మి_ నధికసంసన్నుండు సచువ్వర్తిచందాన సక్య్టరతుండు 
జలజ నేత్రుని భంగి శెర్టసంపన్నుండు కందర్పుండునుబో తె సుందరుండు 
నాచస్పతియు (బోలె వాగ్వీలాసుండు దివస్పతిలీల నధికవై భనయుతుండు 

. అఖలసుగుణో త్రరుండు నుహోారథుండు, శౌ స్త్ర కోవిదు( డఖిలదివ్యాా స్త్పవిదుండు 
వేదవిదుడు మహాధను ర్వేదవిదు(డు, రమణి నీవల్ల భుం డగురాఘవ్రుండు. 145 

ఆనే అ . అనిమ బందు బాహుచ్చాయ నాశియించి 
య 

ఏత ఖేదు లె మోదించు వేల్పుల క్రియ 
సమ్మహాత్తు బాహుచ్భ్చాయ నాశ్రయించి 

జనులు హార్షించు చుందురు సంతతంబు. 719 

. ఆశాకుగ్గ్సు ని గపటమృ,గా'కృతి వంచించి నిర్ణరా రాతి నిను 
స్వీశ గొని తెచ్చె నిక నాండాకర్శఫలంబు నొందు నతిశీశ్రుమునన్ 160 

. అచ్చుగ నేమహోత్తుండు వముహాటవిలో. దను డాంగురించి నిశా 
మృచ్చిలి తెచ్చినట్టి, కడుమూర్లుని బాణవాళి న్వధింపంగా 
నిచ్చం దలంచె నట్టిమను జేంద్రుండు రాముడు పంప దూత నై 
వచ్చినవా(డ నీకడకు వారక తతర్కుశలంబు చెల్పగన్. Tal 

. శశివదనా భవద్విరహసంభవదుగఖముచే విభుండు దాం 
గుళతలము. జెప్పె లత్ష్మణుం డకుంఠిత భ క్తి నమస్కరించి ఈ 
గుకేలముం జెప్పె రామునకు గారి సఖుండు దినేశజుండు దాం 
గుశీలము జెప్పెం గీశకులకుంజరుం డెంతయు భ _క్రీయుక్తుం డై, 52 



డ్, 

, శీతినుత్ చ త్యవధ్యుమున ౬ : కక యు( జానక డైన ంబునలా 

వావ 

ఉప 
సు౦0గగళొండ ము, తగ 

ఇాశ్లి రాముడు నగ EIS నుర్క-జసుమిత్రశపుత్రులం 
గ ౪కి తా 

నుల్గంబందు! నంంచు చుండు నిశవో న్య ౦బులుక౯ మాని నీ 

సల్లాఫంబులు నీవిల*సములు నీజార్ బృోముల్ నీదుభా 

స్యల్లానణ్యము నీలునో జ గు [వము ర్య తుని నర ౦చుచున్స్ 759 

బ్ర త్రికిలి వింక నాషవ దొజుం గదు చాంఎము గా, చ్చెస 

వతు దడ డగునీదునల్త భుండ డు భానుజల వ్యణయు కయ ua రవి 

ప్రతతులనుధ్ష జేశథమున క్రాసిబుచుండంగం గాంచె డెంతేయున్. 754 

సావరవుత్ర యేను ౫ పీముఖుస్టి?) కర నధీకుం చ నసు 

గీ వసఖురస వాయుః గీశనరుం3 హనూ ఏ ముదా ఖు (గ ౯ 

కోవనరాశి దాటి? డనుజేం వ శిరంబులు వని బోకసం 

భ్రావితఏర్యగి రగముస వచ్చితి 1 'రామునివా గ "జల్పంగన్ క్గ్గ్ 

అంకిలి( జెప్ప లేదు జన కాత్త్మ జ నే నసునుండం గాను మో 

నాంకసమానసుందరున కరేచితకీ రికి శావమువూ రికీ౯ 

గింకరుండం దడాజ్హ నిను నేర్చునం జేర్చంగ నచ్చినాండ నీ 

శంక పరిత్యజింపుము విచారము నల్వదు నమ్ము నెన్నుదిన్. 456 

రుదు సీత హనుమంతు, రామలత్షేణున  జగుణవి శేషప్ర్రకారం అడుగుట, తతిణ 

అని విన్నవించిన గామునికథావృత్తాంతంబు విని యేవి హనునుంతు ననలో 

కించి మృదువుధుర వాక్టంబుల వెండియు ని ట్లనియ. 7517 

, హరినర యెంత నీవు నిజమాడిన చే మది నమ్మం జాల నీ 

వజికు వవంబులోన ,నరవానరనాథు లకు నృఖిత్వ మె 
తెజింగునం ౫ కై రాఖువుల దివ్యకళామహిమంబు లెల్ల నే 

కరణ్ నెతింగి తీవు వనంగావఎతు న్వివరింపు మింపుగన్ . 758 

. అదియునుం గాన, 759 

. అరయంగ రానుబతుణు? యందము చందము wn 

' గరుతరవి క్రమ క్ర ను మగుంగిన తేజము గసనాఫనంపద 

భో 

ల్పరంగ శరీర వద్ద వ ములు బాహు పదోరుగతి ప భ్ మాణముల్. 

గుజుతుగం చెప్పి తేని కపికుంజర నామది సన్ను నమ్మెదన్ 760 

అనిన విని యవ్మురున్న ౦దనుండు రామలత్రుణుల సంపంవమణవిశేషంబు లెటీం - 

గింసం దలంచి వీత నవలోకించి చేని మత్కృగం బునందు మనంబునంబొడమిన 

సందియంబు పోయుటకు నుదో గ్యపశేషంబున రానులక్మణులస ర్వ నయన 

సన్ని వేశ ప్రకారం బెజింగింపు నుని యడిగతివిదినంగొజుంత యేమియ త్రెజిం 

ఇ సవి స్పరంబుగా వినిపించెగ దత్తానధానన్వై సీను మని యిట్లనియె. 1 
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. ఫ్ర ఆత్త గ ఇ“ a ~ చ్చ; ~ డు q హనుములరు(దు సీతకు రామబకుణుల మోపగుణవి వెంంబు కేటింగించుట, ంయుర్టూ MNEs ర్రైర్టుం- 

శా,తల్లీ రాము(డు రూపవంతు.కు సమ స్తృప్రాణసంరతణో 

ద్య ల్రిలాచతుకుండు డానకరుణాదాత్నీ ణ్యసంపన్నుం 'డు 
త్ఫుల్లాంభోరుహాప త్ర నేశ్రుడు జ గత్చూజ్యుండు త్రెలోక్యసం 

పల్లాఫానుభ వై కదయుండు. జగ త్పే/ఖ్యాత శర్యుం డిలన్. 76% 
చ అతులిక భారి కేజమున నర్క_నిభోండు మనీవచే బృవా 

స్పతిసముః డోర్చుచే నవనిసన్ని భు. డున్నతకీ_ర్థిచే దివ 
స్పతి కిల సాటి సేయం దగుశె"రస్యముచే భుజ గేం ద శొయికిం 

బతి యగు భూసుఖత్వమునం బంకజవై రికి జోడు రాందగున్, 768 
ఉ. ఆగ్రి తపోషణుండు సుగుణాభిరతుండు జితేంద్రి యుండు న | 

క్షా శ రుధర్శరక్ ఇణమహోమహీముండు జగన్నుతుండు సాం 

గశ్రుతిపారగుం డనురకల్పుండు దానరతేండు సర్వలో 

'కాశ్ర్ర యు: డు_తృముద్య్విజగ ణావనతత్సరు డెన్ని మాసన్, 164 

తే, రాజవి ద్వా వినీతుండు రాజధర్శ, సుస్థికుండు బహ్మాచర్య వత స్థితుంకు 

వీతతగుణమండనుండు బహాుక్రుుతుండు సత్య,లీలనంతుండురఘువంశశేఖరుండు. 
G, వేదచతుస యజ్ఞ పృథివీసురపూజ్యుండు సర్వలోకమ 

ర్యాద 'లెజింగి తత్సరణి నందజి నేలునియంతయు౯ యజు 

్వేదవినీతుండుం గడువివేకియు. గర్హవిధిజ్ఞుండు సను 
్వేదరవాస్యకోవిదుండు వీరుడు సాధుజనోసకారియున్. 766 

మ ఘనపద్ద్మారుణలోచనుం డమల శంఖ గీ వుడులా దుందుభి 
స్వననిర్థ్యి ముండు సంభ్భృాతాంసుండు ఘనశ్యాముండు త్రైలోక్య మో 
హానరూపుండు సునాసుండు నృమవిభ కాంగుండు స్నిగసండు వీ 
రనయెకజ్జు(డు గూఢజత్రుండు మహోరన్కు.0కు శాముం డిలన్. 6% 

శే, పూర్ద చంద్రాననుండు సంపూర్ణ శేజుం డనఘుం ఉడాజూనులంబి బాహోర్షళుండు 
సూనళరకోటిసం కాశసుందరుండు, ను తమాతంగగమునుండు, మానధనుండు, 

వ మజియును. 169 
క, గురునుణి బంధము ముష్టియు, నురముస్టిరతప్పంబు నొందియుండుటనలన౯ా 

దరుణీమణి రఘువిభుం డు,ర్వరలోం ద్రిస్థిరు. డనంగ వర్ణితుం కయ్యెన్. 170 
క. కృనుమున ముష్క_ంబులు కను,బొములును బాహు కీయంబు పొనంగ బ్రలంబ 

త్వము నొంది యుంటచే న,క్ల్ళముండు నుతి కెక్కుం ద్రివలంబుం డన(గన్.171 
క, సమశేశాగ్రుండును దగ, సమజానుతేలుండు మటియ్ సమన్ఫవమణుండునై 

కొమరొందుం గాన నీపతి, తమలో ద్రిసముం డనంగ సన్నుతి శెక్కు_న్. 712 
క. కుశీయు నాభ్యంతరమును, వక్షం బున్నతము లగుచు నజిలెడుం గానా 

దతుం డగు నీపతి మీ,నాశ్నీ త్రిసమున్నతుండనా నుతి శెక్కున్. (8 



సుందర కాండము, 265 

శే. పంకజేశణ నేశ్రాంతపాణిపాద 
తలనఖములందు ర_క్లిను గలిగి యునికి 

వాసవసమాను( డై ననీవల్ల భుండు 

పొందుగం ద్రితా మ్రుం డన ధాల్రిం బొగడు వడసె, 

చే, తుహినకరముఖ ఘనశిరోరుహూవరాంగ 
ములను మజియును 'బొద రేఖలను దనకు 

చారుసున్నిద్ధ తావి శేషంబు గలిగి 
యునికీం ద్రిన్నీద్థుం డన జాల వినులి గాంచె, q75 

క, స్వరమును సత్త్వము నాభియు, నురుతర గాంభీర్య మొందియుండుటవలనకా 
సరసీజముఖ నీవల్ల భోం, డరయం ద్రిగంభికు6 డన(గ నభీనుతి కెక్కె_న్, 976 

క, ధ్రువముగ నుదరతీలంబున, యువీ కంఠమున ద్రివళు లుండుటవలనక౯ా 
దెసేజేంద్ర నీభుండు శాముండు, త్తి వళీవంతు. డన 'సభినుతిం గాంచె నిలన్ ,711 

క్ర దనబజాలీ పాద లేఖలు, ననువుగ “స్తనచూచుకంబు లవనతములు నై 
'దనరారు6 గాన నీవిభుం డనఘుండు త్ర త్ర స్రివనతుం డనంగ నభినుతి శెళ్ళెన్,. 

కే, పద్మలోచనకంఠంబు ప్రజననంబు 
జంఘికలు పృష్ట మరయ (హ్రన్వంబు లగుట 

వలన రఖఘువల్ల భుండు చతుర్వ సింగు. డనంగ 

174 

జగతి లవమణవిదుల చే. బొగడు వడయు, 779 

క, అరయంగ నొవ_ర్తత్రయ, పరివేస్టితనీర్దు. డగుటం బార్జివపు శ్రీ 
ధర లత్షలజ్ఞు లార' స్కువరుని నుతీంతుపు త్రీశీర్ష వంతుం డనుచున్. 780 

శే. వుణ్యసాధ్వి తదంగుష్టు మూలమందు 
శ్రుతిచతుషస్టయనం ప్రా శ్ర వీ నూచకాఖి 

లలిత రేఖా చతుష్టయం బబరు చున్కిి 

సన్నుతింతురు దగం జతుష్కలుం డటంచు. - 781 

తే శామరసనేత్ర తత్పాణితలములందు. 

దగ లలాటంబునందు. బాదంబునందు. 

బరంగ రేఖలు నాలుగు వటిలు చునికి 

వ్నీతిం జతున్దేఖుం డన వి శ తి వహీంచు. | 182 

వ, మటియుంజకుర్వంకత్యంగు ప్లాత్త, కరబె నవా స్తం౦బు కీషమ్మ_వనం దగునట్టికిష్క్లు 

చతుష్టయ ప్రమాణ దేహంబు గలవా౭డు గావునం జతుమ్కీమ్కం డతీం డగు 

నదియునుర గాక, 158 

శే. తొడలు మోంకాళ్లు మణటియు జేతులును బిక్క 
లరయ నీనాలుగు సమంబు లగుటవలన; 



రి 266 గోవీనాథ రామాయణము 

దల్లి నీవల్లభుం డై నదాశరథు(కు 

థీతిం జతుస్పముం డనంగం బ్రసిద్ధి గాంచె. 784 
మ, కరముల్ గనొమలుం గటోష్థపదద్భక్క_ర్ల ంబులుం జూచుకో 

త్క_రనాసాపుటముష్క_ పృష్యముణిబంధంబు బ్రహి౯ జానుకూ 
ర్పరముల్ తుల్యములై నునోజ్ఞరుచిచే రాజిల్లుటం జేసీ యు 

ర్వర విఖ్యాతి గనం జతుర్షశ సమ ద్వంద్వుం డనా నెంతయున్, 755 

చే, అబ్బముఖ దొంతపం _క్రిద్యయంబునందు. 

జూలు గొని పార్శ వపదముల నాలుగేసి 

లలిత దంతేవిశేషముల్ గలిగి యునికిం 

దనరు నారఘుపతి చతుర్చంష్షు?. డనంగ. 786 

క, హారిపిధమున సాపహూలము,కరణి మహోత్సంబుపగిది గంధగజము వె 
వ్ 

వ, 

ర్ 

స 

ఖరి నడుచువాండు గావున, వజలుం జతుర్షతి యనంగ వనరుహ నేత్రా 187 
మజియు బంధుజ్ వకుసుముబింబ ఫలారు ణమూాంసలాధరంబును బరిపూర మాంస 

. మ ) ధర లోన్నతవానువునుదీర్థోన్నతరుచిరపుట నా ని; యు గల వాండు గావున మహోష్ట 
హానునాసుర డనం బొగడు వడసె నదియునుం గాక. 78s 

అం చితతనూరుహోస్యన, ఖాంచల వాక్చర్శములు మహోమృదులము'లె 
మించుం గావ్రన నీపతి, పం చన్నీగ్గుం డనంగం బాటికి నెక్కెన్. గా 79 

=, పరల నూరులు జంఘికల్ బాహువులు న 

'రాంగుళులు కడు దీర ౦బు లీపటం చేసి 

యప్ట నంశవంతుం డన నవనిలోన 

నధికవిఖ్యాతి వడసె నీయధివిభో ౦డు, 790 
_స్తననఖకరపదజిహ్వో, ననతాలుముఖోష్టలోచనము లీపదియుకా 
వనజూకృతి నొప్పుటచేం, దనరు భవద్య్వీల్ల భుండు దళ పద్దు డనన్. 191 
శిరమును గంఠము కర్ణ ము,లురము హృదంఘు/లును బృష్థ ముదరము ఫాలం 
బురువులయితోంచు. గావున, సరసీజముఖా యలగు దళవిశాలుం డన(౫న్. 
అనుపముసంపదై పభవ,మున యశమున భూరి లేజమున సంతతముం 
దన రారు చుండు. గావున, జననీ ప్రీవ్యా పుం డన సన్నుతి వడయున్. 198 
శీలి మాతృవితృకులంబులు, నలిపరిళుద్ధంబు లగుట నార్యులచే స 
న్నుతి నడయు విభుండు కమలాాయతేనే త్ర ద్విళుక్షనంతుం డనంగా నొప్పున్. 

తే, స్కంధముకు ఫాలతలము వష సలంబు 
థ్ కుకీ యును ఘా9ణమును నుతి కకీయుగ్ళ 

మున్నతీము లై ప్రకాశించుచునికీ జనక 
సుతు. మడున్నతుం డనంగ విశ్రుతి నహించు. 795 



సుందర కొండ ము, 267 

శే నుజీయు నంగుళీపర్వంబు లరయం గేశ 
రోమనఖచర్శములును శ్యుశ్రులును నుతియు 

దర్శనము శ్రేసమును జాలం దనువు లగుట 

నవతనుం డన వణిలు నా నరవరుండు, 796 

వ, మజీయు నిత్యం బులుబూ ర్వాన్షామధ్యాహ్నా పరాళ్షూ కాలంబుల చే ల్ మంబున 

ధర్మార్థ కానుంబుల నుపార్టించుంగావునం ద్రివ్యాప్తుం డన నొప్పు నీట్టేసకలశా 

స్తో  క్రముహాపురువలకుణంబులు సకలసుగుణా భి రాముం డస రామునకొక్కనికిం 

దక. నన్యుల కెవ్వరికి లే వదియునుంగాక, 797 

కే. సం గ్ హాోను గ గ్రృవారతుండుసత్యధర్శ , పరుండు సర్వలోక ప్రియు డురుగుణుండు 

చేశశాలవి భాసవిధిజ్ఞుం డవుర, భావిశుండు పురు షపాంతరకోవిదుండు, 799 

ర్, అమను జేంద్రునితమ్ముండు, సౌమిత్రి కృపానురాగసౌహాక్షగుణ 

శ్రీనుహితేరూపయావన, కోములశకౌౌర్యమున నన్నకు న్సరి వచ్చున్, 79 

క, ఆనృపనందను లీరువురు, కాననమార్లమున నిన్ను. గనుటోనుకాంతు౯ 

మానక వెదకుచు నెక్కడం గానక సంతాప నూత్త్యం గడలుకొనంగన్, 800 

చుడు హనుమంతుడు సీలీకు రామసు గ్ర ససఖ్య సంఘటన ప్ప కారం బెలింగించుట, శుభా 

క చనుడెంచి బుళ్యమూకం, బన్ఫుశే లముచెంతం బంపయను సరనిని జ 

యన్టీ న దాటి నిను దదంతిక, 'సనమున వెదకుచు విరాళి నచ్చుచు నుండన్, 

న. అంతకు మున్ను ను గృీవుం డనువానరుండు ఛ్రాతృనిరస్తుండై మం గ్రిచతున్ధయ 

సమేతంబుగా బహుపాదసంకులం బయిన యగ్గీరికూటంబున నినసించి యున్న 

వాం డగుటం జేసి యాసనముయంబున ముహోధ నుర్ధ ర రు తై తనకడకు వచ్చుచున్న 

వారి రామల మణుల దవ్ర్షలం జూచి వాలిపంపునం దన్ను హీంసింసనచ్చు చున్న 

వారిగా శంకించి భయ మోహీతుండై వేజొక్క. శిఖరంబుమో,దికరయంబున 

దాటి వారివృత్తాంతం బెజింగి రమ్మని నన్నుంబంచిన నే నమ్మహోత్తులకడ కతి 
త్వరితగమనంబునం జని తదియరుపలటణసుప మావి శేషంయులు' వీశీంచి 

మహోపురుషు లని నిశ్చయించి కృ తాంజలిపుటుండ నై న నారాక్ యెటింగించి 

త్రదాగమన ప్రయోజనం బెటీంగిసవాండ నై వారి నీద్దఅ పీప్రున నిడుకొని 

ను గ్రీ వునికడకుం దోశొ_ని యరిగితి నంతే నాన శేశరవారీశ్వరు లన్యోన్య 
మభురసల్లాపంబుల వైత్రిం బ్రకటించి వ్రీతిసంవ్భాష్టస ర్వాంగు లై యిరువు 

రకుం బెటిల్లినయాపదల లెజంగు దలపోస్ యొండొకులకు సాహాయ్యం బాచ 

రించువానై ా ళిం జంపి వానరరాజ్యుంబు నీఫొసంగేద నని రాముండు నుగీ 

వునితో 'సపథం బుం జేసి వానరుల నెల్ఫదిక్కులకుం బనిచి నీత యున్నచో 

'ళింగివచ్చి పదంపడి వె వై రివథార్థిం బరుగునప్పుడుబలస మేతుండ నై వాసటగొం 
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జనుబెంచునాండ నని నుగ్మీవ్రం డొడంబడ్షియె ని ట్రిరువురు కృత ప్ర తీజ్ఞులై. 
తళ్కాలోచితప్రసంగంబు సలుపుచుండ నప్పుడు. 802. 

చ, దనుజుండు నిన్ను బువమ్మ_రపథంబున వే గొనిపోవునప్పు డీ 

వనుపమదు8ఖశోకజనితా ర్తిం దవీంచుచు నంబరంబునం 

బనివడి మూట గట్టి గిరివై 6 బడవై చినసొమ్లు లన్ని యుకా 

దినకరపుతు నొజ్ఞం గొనితెచ్చి న రేంద్రున కే నొసంగితిన్, 808 
వ, ఇ ట్లాసంగినం జాచి 804 

ఉ. న్రుక్కుచు రామభూవిభుండు సొమ్ములు నీయవిగా నెజింగి తా 

నక్కు,నం జేర్చి మోహనున నళ్లై భవద్విరహోస్థిమగ్ను. డై 
యక్కట జానకీ నను మహాగహూనసంబునం వాసి యొంటి నీ 
వెక్కడి శేగిలే యనుచు నెంతయు మూర్చితుం డయ్యె నయ్యెడన్, 806 

శే, ఇటులమూూార్భితుం డగుచు మహీవ రేణ్యం 
డపుడు బహువిధసా ౦క్వే వాక్య ములక లిమి 

నేను సౌమీ త్రియును నాన రేశ్వరుండు 

ధీరశాయు._క్ట్ బోధింపం చెలిని నొంది. 806 
య, సారెకు నాసువర్షమణిచారువిభూప ణపం క్రిం జూచు చు౯ా 

షోరపుటా_ర్తి. దూలగతి. దూలుచు గన్నుల బాషృతోయముల్ 
గాణింగ నేడ్చు దుగఖమున గ్రక్కున మూర్చిలు. బెల్వి దాల్చు హో 

వారిభగంథి యంచు నిను వాకొను నూర్చులు వుచ్చు మూటికిన్, 80 

వ ఇ ట్లనేకవ్ర కారంబుల శోకవికారంబుల నెజపుచు. 808 
ఆ. వినుము నీవిభుండు విరహశోకంబున, మారుతకమునం గుజముమాడ్మి. నకు 

శమున గజముపగిది జ్వలదగ్నిచే వహ్ని,ధరముభంగి వడంకుడలకు నుడుకు, 809 
క, మునుకొని ధరణీకంసం,బున6 దల శకెడుపరగ్టీతంబుపోలికి రాముం 

డనఘుండు భవద్విరహాసం,జనితా ర్హిం దలంకుచుండు సతేతము జననీ, 810 

తే. తల్లి యీ మని చెప్పుదు ద్వత్కృతంబు 
నం దనిద్ర యు బరితాస మధిక కార్య 

చింత. కామునిం దపీయింపంజేయు చున్న 
వరయం ద్రేతాగ్ను లగ్నిమందిరము నట్లు. 811 

క, గిరిదుర్లంబులు వనములు, సరసులు వాహినులు శ లసానువులు గుహూల్ 
దిరుగుచు నీవిభు. డెవిగియుం, బరికింపండు భూరిశోక భారానతుండై 912 

క, కావున నీవార్హయు నా, చే విని రాఘవుండు వచ్చి చెచ్చెర ననిలో 
దేవత లగ్గింపంగ ర,తోవిభుం దునుమాడి నిన్నుంగొనిపోవు రహీన్. 818 

వ్, ఈయర్థంబునందు సందియంబు నలవదు శోకంబు విడువు ముని పలికి వెండియు 

రానునివృ'క్రాంతంబు విను మని యి ట్రనియె, ~~ 614 
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శ్రే, రాము డీభంగి వానరరాజుతోడ,నెయ్య మొనరించి తనచాస చెజిప దలంచి 
మిహిరనందన సౌమి్రిసహితుం డగుచు, శీశ్రుజవమునం గిమ్మింధం తేరనరిగి. 

ఆంధ్రుడు హనుమంతు (డు సీఠకుల. డొను లంకకు సచ్చిన తేజం గొబీంగించుము శురుం- 

ఉ. అవనుభేశ్వ్టరుండు నిశితాన్ర్రమున న్వెస వాలిం జంపి సు 
గ్వీనుని వానర ప్రతేతికి నృతిగా నొనరించె నంత సు 
గ్రీవ్రుండు రామభ స్రునకుం బ్రీతి జనింప న నేకకీశుల 
న్మూవరపుత్రి ని న్వదకం బుచ్చె సమ స్తదిగంతేరంబులన్, వ్. 

వ, కట్లు సునీ వసందిష్టూ లె క ల రాజ ప్రతీ కాళులగుమర్కటుల నేకులుపూ ర్వ పశ్చి 

మో_త్తరదిగ్భాగంబులకుం జని నేనును జాంబవంతుండునుకలనీలనుపే ణాదులు 
ను ద్రిభాగబబసంవృతుం జన వా లీపుత్తు నంగదుం బురస్క_ రించుకొని దశ్నీణ 

దిక్కునకుం జనుదెంచి సహస్తశిరం జై నవింధ్యపర్వతంబు ప్రవేశించి యందు 
వనదుర్గంటులును గిరిప్ర, స్సవణంబులునుం బరిశోధించి నీన్నెందునుం గానక నో 

కించుచు నుండ మాకు సమయకాలం బతిక్రమించె నంత నేము సు గీ వకొల్చితే 
వమాసరూపకాలాతి క్రమణంబున౬ గార్యనై రాళ్ళంబుస సు గీ వునివలనిభయం 
బునం శ్రాణంబులు సరిత్యజింప సమకట్టి యొక్కవివి క్ష ప్ర చేశంబుననంద జము 
బ్రాయోపవిష్ణుల మై యుండునప్పు డంగదుండు నీయగపడమియిను వాలివధం 

బును వానరులప్రాయోప వేశంబును జటాయువునురణంబును సారెసా రెకుం 

బెక్కు_ తెజింగులం జేర్కొంని శోకార్ల ననుగ్నుండై. విలపింప నప్పు డప్పరగ్షీతకం 

దరంబున నివసించి యున్న జటాయున్రనన్న సంపాతి యనుగ్భ ధ్ర నాథుండు ,భ్రా 

తృవధంబు విని శీష్రుంబున మాయొద్దకుం జనుదెంచి కోపంబున మద్భా)కీయ 

గుజటాయు వెవ్వనిచేత నెచ్చట నివాతుం డయ్యు నని యడిగి యంగదునీవలన 

జనసానంబున రాతసునిచే భవదర్థంబుగా నివాతుం డగుటమెతింగికొండొక 

వేపు భ్రాతృమరణంబునకు దుగఖంచి నిన్ను రావణాళయంబున నున్న దానిగా 

నెటింగించిన చే మందజిము సంహృష్థచిత్తుల మై ప్రాయోపవేశంబు చాలించి 

శీసఘ్టుంబున లేచి భ వత్సందర్శన కృత తృాహుల మై నము ద, వేలో పాంఠరిబున 

కుం జని నముద్రలంఘనంబునం దసమగ్ధుల్తె కంకించు చున్నవొనర్షుల నధిదణ 

నాశ్యానించి యేనొక్కరుండ శతయాజనాయతం జై నసము ద్ర తీపు జాంటిరా. 
త్రి కాలంబున రాతసాకులం బయినలం కాపురంబు. బ్ర వేశించి రావణాలయం 

బు సర్షంబునుం బరిశోధించి మత్సురాకృతసుకృతపరిపాకవిశేషంబున నిచ్చ 

టంబొడగంటి నిది మద్య త్రోంతంబు సర్వంబు నీకు విస్పష్టంబుగావిన్నవించితి 

నింక ను గీ వుపనుపున భ వత్స కాళంబున కుం జనుబెంచిన రామకింకరునిగా నన్నె 

టింగి సందెియంబు విడిచి వు త్ర భృత్యతుల్యుండ నై ననాళో సర్లిక్ల్గానీ.ంక్లున 
పలికి వెండియు వానుమంతుం డి ట్లనియె. 1 

భ, థీతి విలుకాం డ్రలోం గడుల ద్రినీద్ధికీ నెక్కీ ననీవిభండు సు 
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వ్రతుండు మహానుభావు. డగురాముండు సమము నొందియున్న వాం 

జొత్రనికి? దమ్ము డంచితగుణాకరుడుకా గురువశ్చలుండు థీ 

చతురుడు లక్షుణుం శననిజా కుళలంబున నున్నవా. డొగిన్, 8 [3 

జానుగ దై వయోగమున సవ్మ్మతి ని నిచ్చట నిన్ను గంటి నం 

భోనిధిలంఘనం వీపుడు పొల్వ్నేగ వ్య ము గాక చెల్లె ని 

స్లానక దుఃఖశో “మున గానిలుచున్నననాటవీరులక్ 

మానుగం చేర్చ గంటి నసమానవిశాలయశంబుం గౌంచితీన్ . 819 

క, దేవీ వెజవకు మింగ నీ, జీనితవిభుం డేగుజంచి చిచ్చర 

రావణుని బంధుయుతముగ,వావికి నఢియించి నిన్ను నడిం ానిసోవున్. ద్రం 

sh 

ఉ. అంబుజ నేత్ర రాముడు నిజానుజు ఫానుజు. గూడి మాల్యవం 

తం! బనుశె + బమందు సతతంబు భవద్విరహప్ర భూతశ్ 
క౦బున నున్నవాం డీపు డిశం జని సివి మేను జెప్ప నీ 

ఘ/ంబున వచ్చు గీధనిపగోంబులం గహాడి ద శాస్యు6 జంవలాన్ . ప్రై | 

తే. అంబు జేషణ మాల్బవద కాఖన్టీ శె ల మఖిలగికులలో ను త్తమ వుగుచు6 దనరు( 

గడిమి నచ్చట నుండి నోకర్ణ నామ,పుణ్య దేశంబు. 'జేరంగం బోయి యందు, 

చ. జనకతనూజ యెొవ్వం చట 'సంయమిచోదితు చై బలోద్దతి 
న్వననిధిపుణ్యతిక్థ మున వారక గుమ్మరు వాని శంబనా 

దనుని నధించె నెట్టి కపితల్లజు “కసకిపత్ని యందు నే 
ననిలునకు౯ా జనించినవనాటుండ వాయుసమ వ్ర భావుండన్. 828 

క, జననీ నిజకర ర్య౦బున, హానుళుంతుం డనెడివేర ో నలరిన వాండ 

న్వినుతజవస 4 _త్త్వయు కుండ, నినజునిసచివుండ రాఘ వేంద్రునిదూతన్ . న. 

క, మునుకొని నిశ్వాసా ్ థము, దనకజు సీవిభునిసుగుణజాలము లెల్ల 

న్వినివించితి నిక రాముడ్కు జననాయకమాాళి నిను వెసం సొనిపోవున్. 82న 

క, అన్ని తనవృత్తాంతము రామునీవృత్తాంతంబు సర్వము స్లడు భక్తి 
న్వినివించిన విని జానకి, మనమున. గల దిగులు కొంత మట్టుపడంగన్. 826 

క, నానావిధరూపాఖిి జ్ఞానంబుల6 గారణముల. సలాపముల 

న్వానరవర్యుని నిక్కము, మానవపతిదూతం గాల మది నెతీ(గ వెసన్, 627 

క, మునుకొొని యానందాశ్రులు, కొనుంగొనలం గమ్ము దేరంగమలాయతలో 

చన మగువదనము రాహువు దనముక్తుం డై నశశివిధంబున నలరన్. 828 

ఆ. ఏమి నోము చేసి యూవేళం బతివా ర ర్మ వింటి మంటి ముదము గంటి ననుచు 
జాల విస్యయంబు జనియింప సమ్మాద,కలికచి త్త యగుచు నలకు చుండె.829 

ఎరు హనుమంతుడు. సీతకు రానుద త్తం బగునంగులీయకము నిచ్చుట. వుం 

వ, అప జావహానుముంతుండు వెండిణము వీళ్ల జనో కేంచా యు కసి. ARN 
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క, వనచరకులజుండ ననియు, ననిలున కౌరససుతుండ ననియును నన్ను 

న్య నుకులునిదూత ననియును, నిననందనుసభు(డ ననియు నెజింగితివి గదా.881 

వః ఇంకను సందియంబు గల చేనిం దీర్చెద నిదె రామనామాంకితం బై నయంగుళీ 

యకంబు ప ప్రత్య యార్థం బన్ముహోత్ముం డొసంగం చెచ్చినవాండ దీవిం జూచితి వే 

ని నీమనంబునం బొడమిన సందియంబును దుస్సవా సంతా పంబునుదుగఖంబునుం 

బాయు దీనిం గొను మని యఖండసంధ్యారాగవమండలాంతర్లతం బె నమా రాం 

డమండలంబుపగిది నొప్పుదాని ననర్ధ్యమణ ప్ర పభాపటలజటిలం బై నకాంచనాం 

గుళీయకంబు నొసంగినం బ్రతి గృహించి భ_ర్హృకరవిభావణం బై నదానిం బో 

"ఇం జూచి రామునిం జూచినట్ల కౌమనంబులసంతనిల్లి నిజవదనంబు శరత్కాల 

రాశాని శాకరనుండలంబుంబో అనఖండ కళా పరిపూర్లం బై యొప్పున ప్పుడాహను 

మంతుని నిక్కంబుగా రామదూత యని నిశ్చయించి సందియంబు వదలి యవ 

నిజ బహుప్రకారంబులం బ్రశంసీం చుచు ని ట్లనియె, రిశి2ి 

రుదు సీతే పరమసంతుష్టమై హనుమంతునిం బ్రశంసీంచుట. శుశిం 

సీ, ఛశతయోజనాయతజలనిధి నెవాగ్టీ(డు గోప్పదంబును బోలె గోరి దాయెం. 

గవీవీరు. డెవ్షీం డొక్క (డు సాహసంబునం బొలుపార నీదై త్యపురము సొచ్చె 

నసుశేశువలనిభయం బించుకయు లేక్ ఘనతే నెవ్వ౦ డశోకవనము చేరె 

నెవ్వాండు రాముని హేమరత్న ప్ర పభా డీ _ప్రముద్రిశ్ క నాకు. దెచ్చి యిచ్చే 

&, నట్టినీవు నిశ్రాంతుండ వతిహి తుండ, వతిసమర్థుండ వధిక శె"ర్యాన్వితుండవు 

విపులయళు.పవు. సానూన్యుకపివి గావు, మి మిగల నాతోడభావీ.0పందగుదువీవు. 

వ. అని బహూకరించి వెండియు నిట్లనియె. ిక్రిద్ల 

ఉ. ఓహరివంశ శేఖర రఘూ త్రము డెంతయు నీ ప్రభావము 

సన్పాహాసముం బర్నాక్క వుము శౌర్యము దాజీస్థేము నొర్హవంబు న 

హి తనీలతియు౯ ధ్యోతియి నాతత కెజ మెణీంగి కాదె యు 

'త్సాహ మెలర్చ నాకడకు సమ్మతి 'ని ని నృనిచెక గృ పామలి౯. డికె 

తే, రాజధరవిదుం డగురాముండు శుభ, లతణోవేతుం డై నయా లక్షణుండు 

కరము నాపుణ్యవశమున? గానలో విపన్నులై పోక కుశేలు-లె యుస్స వారు. 

వ, అని రాఘవులకుశలంబునకు స్వభాగ్యంబు నుగ్గడించి కృమ్మణ నమ్మహీపు త్రి 

యి ట్లనియె, ఇ 

కే, అగచరో త్తమ మన్నాథు6 డారఘుపతి, కుళలి యగుట నిక్కం బేని కోవమె త్తి 

ప ప్రళయశిఖభం గి జలనిధి రశనమొన;, యుర్వి యేల దహింపక యున్నవా (డు, 

వ. అని ప్రణయకోపంబునం బలికి “వెండియునిట్లనియొ. 689 

శ, ఆరఘూ త్ర త్రము లనురుల నైన నిగ్గ ,హీంప క కులు నుణి వారి కేమి కొదవ 

పరగ మద్దు!ఖమునకు విపర్యయంబు, తేయటంచు మనంబున నేం దలంకు. 
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చుర నీతో దేవి హనుమంతుని రాొమునియొక్కు స్థీతి నడుగుట చయం 

భా, అన్నా రాముడు భక్తవత్సలుడు సువ్య క్షప,తాపుండు తా 

నన్నుం గానక దోకఖశోకముల సంతావీంచుచుక౯ా డస్సి యా 

పన్నుండై రవినందనుండు ధృతి. చెల్పక౯ా మాల్యవంతంబు సై 
నున్నాండా కుథఎంబుతోడ ననుజనో చేతు డై మారుతీ 

శా, నొమీాందలా గృప గబ్లునే దశముఖు న్యర్దింపంగాః జూచు నే 

పైన న్న న్నెపుడై నం 'బేర్కొనునె సం ప్రీతిం బ్రళంసించు నే 

సొమ్మోరీ యిట నాసమోపమున కాస క్షి న్నిను న్సంపుచో 
నే మన్నాడు రఘూ త్లముండు కుతుకం జేపారంగాం జెప్పువ్లూ. 

తే, ఉత్తమ తృధర్శ్మసంయోగ మాత్ర 

నరయునే భ్రాంతు డగుచు గార్భములయందు 

మోహితుండు గాక యుండునే మొననీ పురువ 
కార్యములు సేయం దలంచునే కవివరేణ్య. 

జే, ముతీయు మిత్రులయందు నావుంబు చాన 

మును బ్ర యోగించునే రాజముఖ్యు. డైన 

పిభుండు పరిసంధిజనులందు భేదదండ 

ములు పృయోగించునే కీశకులవరేణ్య. 

841 

8I2 

843 

844 
క, మిత్రులం బడయునె ప్రతికృతి,మిన్రులచే నధిగమించి మెబజయు నె నుటి యుకొ 

ధాత్రి శుభమిత్రుం డగు నేమి త్రపురస్కృృతుండు నగుచు మెలంగునె చెపుమూ, 
క్ర సురల ప్రసాదము వడయునె, ధరలోపల నాత ,బలము చె వబలంబు౯ా వాలీ గా 

దిరముగ గల్లి చరించునె యరు దారగవై రిహాంత యగునే చెపుమా, 846 
క, మనుజూధిపునకు నాపై,మునుపటివలెం గరుణ గలదె మునుకొని నన్నీ 

ఘన దు 8ఖంబువలన. గృప, తనరారంగ నుదరింపం దలంచు నె బుదిన్, 
యు ఉ, ఎన్నండు దురఖ మెట్టిదొ యొకీంత యెజుంగక భూరిభోగసం 

పన్నతనొంది మద్విరవాబంధురబాధకు నోర్చి కానలో 
నిన్నిదినంబు లెట్లు వసియించె సమిారకుమూర చెప్వుమూా. 

క, కౌసల్యుకుశలము సుమిిత్రాసతిసేమంబు భరతు ప్రమదంబు సుమి 
త్రాసుతుభ దము జనకుని,కౌశలము వినంగండె నె కాకుత్ స్థునిచేన్. 

847 

810 

819 
'కే, మారుతాత్శజ 'రాముండు మన్నివి_ త్హృశో కమున నన్యచి త్తుండు గాక చాలథ6 

బరితపించు నె యీదు[ఖవారిరాళి వలన న న్నుద్లరింపంగం దలచు నయ్య.రర్0 
సీ, అకోహి ణీపూర్ల మగుబలంబును రాముపాలికి భరతుండు పంపు నయ్య 

దంతనఖాయు ధానంతవానరచమూూ పాళితోం గవి రాజు వచ్చు సయ్య 
శౌార్థభుర్యుం డె నసౌమి్రి, శరములం దొడరి ద్ త్యుల నెల్లద్రుంచు నయ 
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సుందర కాండము, లర 

రౌద్రా(స్రుదగ్ధుండై. రణనునం బడ్డినర,తరిపతి నీవ్నీంపం గలుగు నయ్య 

. నలినగంధియు. గన కవర్షంబు నైన, పతిముఖము నన్నుం బాసినకతన భర్గ 
కాలతీ వ్రాత సమ్లూ నకమలము క్రియ, నుదితదుణఖము చే. గందకున్న దయ్య.8€ఫ్1 

. ధర్మ ముచేశించి ధరణి రాజ్యత్యాగమున నెవ్వని!ి న్భధ పుట్ట దయ్యె 

నసురమృగా కీర్ష మగుకాన వర్హింప నిల నెవ్వనికి భీతి గలుగ దయ్యె 
మానక యడవిలో నముత్చానసంచారమున నెన్వరికి ననపొాడము దయ్యె 
నట్టినావాస మొన యధిపతీ యాత్రలో బన్నుగ ధృతిం బూని యున్న వాండె 

అకట నాకంకు. బతికి స్నేవాంబునలనం, దల్లి దండ్రులు చుట్టలు త్రగ నధికులు 

సములుగారు గావునందదాగమనవా ర్ల, నొగివినినదాశ జీవించి యున్నదానం 

. ఎప్పుడు వచ్చు రామవిభు( డెప్పుడు తీద్దశక ౦కు. ద్రుంచు న 

న్నెస్సుడు కోర్కి. దీరం బురి కెప్పుడు దోడ్కని వేశ్క_( బోవు న 
న్నప్పుడు గారవించు6 దుది యెప్పుడు మద్వస్టసనాంబు రాశికికా 

జెప్పం గదయ్య కీశకుల శేఖర యుబ్లము తల్లడి ల్లెడిన్ 858 
. అనియి ట్లన్తుహీనందని నుధురంబును మధు రార్భయు క్షంబు నగు వాక్యంబు పలికి 

క్రృమ్మజి నమ్హారుతపుత్రు డిచ్చు రామార్గయు క్షంసును నునో భిరామంబు నగు 

సదు త్రరంబు వినుకోర్కి౦ జేసీ యూరకున్న న ద్లేవిపలుకులు విని యవ్వావర శ 

ష్టుండు శిరంబున నంజలి గీలించి వినయంబున ని ట్లనియె. గీగ్ర్4 

-ంర్టుళ్టు వానుమంతు (శు సీతకు రాముని యస్పటి స్థితిని చెట. భైుధైరా 

. ఒచ్చెము గల్లి తామవిభుం శొండు దలంచినవాండు గాండు నీ 

విచ్చట నున్మి.. దా నెజు కిన్నిదినంబులు జూ గొనశ్చెనే 

నచ్చుగ చీని నీదుపధ మంతీయు. చెప్పిన దత ఇంబ డా 

నచ్చు న నేకవీరపరి హారిత వానర నై న్యయు క్షుః డై. 8ిగ్ల్ 
(om 

. వచ్చి నిశాతశరంబులం జెచ్చెర నంభోధి నింకం జేసీ రణములో 

మచ్చరమున దశకంని, వ్రచ్చి వధించి నిను నిక్కు_వము గొనిపోవున్, 956 

. నినుం గొని చనుటకు రాముండు చనుబెంచెడున పుడు సురనిశాచరు లై నక 

ఘనర్భుత్వ్యు లైన నజ్ఞము, చనుచెంచినం దునిను వైచు శొతశరములన్ , వెఫ్1 

డరయ వనంబులో మృగనరార్షిత మైనమహాద్విసంబువై 

ఖిరిం దగ శర్మ ముంతయును గానక గాసిలటు చుండు నిత్య మే 

నరిగి భవద్విధంబు దెలియ న్వినివించెన నంత వచ్చెణుకా. అర 

ఇమ్హుగ చేవదంతిపయి నింద్రుండుం బోలె నుహీధరా గృ టే 

శమృునం గూరుచున్నరఘుస త్లేము పంకజస త్ర చేత్రయు 

కమును జారుకుండల యుతేంబును బింబఫలారుణాధ రో 

11 

. తరుణి భనద్వి యోగ పరి తాపపరిప్లుతుం డై రఘూ ద్వుహుం 
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తే, 

లలా 

లే, 

న, 

వు మ్మగుతీన్ము ఖంబు నల చందురునిం బలె జూచె డెంతయున్, 659 
© 

జగతి మిజ్జీవనావ వకాశంబు లైన, వింధస్టమందరదర్దురవిబుధ నిలయ 

నులయసర్యేతములు మూల ఫలము లిపుడుసాత్నీగా స సత్య మాడితి జనకపుల్రి, 
. మనువంశవరున్చిండుమాంసంబు మెసవండు కోర్కతో మధువునున్తా గోల జెపుకు 

ధరణి వాన ప్రస్థ ధర్షాచితం బై నకందమూూల ఫలాదికంబు చచ్చి 

"జీనతలకుం బిక్ళో చేవతలకు భూశములకును దగ నతిథభులకుం బెట్టి 

యెదవపాలు తొ నైదవ కాలంబు నందు గొంచెముగ నిత్యము భుజించు 

. సంతతంబు భవన్షలే * సాపీంతుం డగుచు, మాన వేంద్రుండు దంశక మశక కీట 

పన్నగ విని విలీలికాదుల బాధ మయెొబజుంగ, దేమి చెప్పుదు సవ్వత లిందువదన.:. 961 

. జనకసుత కామవశమునం, దనమది నన్నియును మజుచి దశరథతనయుం 

డనిశము శోకసరాయణుం డనిశము త్వద్ద్యాననిరతు: డై యుండు రహీన్, 

మానుగ నిద్దుర యెట్టిదొ, కానండు నీవిభు. డొకింత కనునరాసినచోం 

దా నంతలోన మేల్క_ను, హోనీరజ నేత్ర, సీత యని వేర్కొనుచున్. 963 
కమునీయన వమన్లి కావల్లి కలం జూచి వసనే నీమృదుగా త్ర మని తలంచు 

కున భమానకోనులవిస కాండము బూచి యవపిజ వీబాహులని తలంచు 

రరుణీయప ల నసముదయంబునుం జూచి జనకజ నీయంఘు? లని తలంచు 

లలితరాశేందు మండలము ఏలోకించి వనజాశ్నీ నీ యాస మని తలంచు 

నిత్య మే మని చెప్పుదు నీవిభుండు, గాథవిరహాష్లీవిచికల్ గప్పుకొనంగ 
బ్రమాసి వనజూతవస్తుసంపదలం జూచి, జానకీ యని విలవించుసంభ్ల మించు,గ64 

ఇట్లనేకప్ర కారంబుల నమ్మహోను భావుండు త్వత్సమర్పిత చేతనుండ. నిత్యంబును 

నిన్ని తలంచుచు. బరిపంథధివధంబునందు. గృత ప్రయత్నుండై యున్ననాం డమ్మ 

హాత్తుని శీఘ్ర, కాలంబున దర్శించెద వీయర ంబునందు సందియంబు లేదని పలీ 

కిన నేమ్మరున్నందనునిసలుకుల ఏని యశ్టేవి రామసంకీ ర్హనపీతశోక యయ్యును 
దద్విరహసం తా పాది శృవణంబున వెండియు రామశ్ కోక్షసమానకోక యె శరన్ము 

ఖంబునందు సాంబుదశేవచం ద్ర యగుటవలనం బ్రకాశా ప్ర కాశయు క యెన 

రాతియుం బోలె. జూపటుచు వెండియు భరారసహీతం బగువాకగింబున 

ని ట్లనియె. " 3 ౨ 865 
ణే నరవ రేణు డనన్యమనస్కు( డగుచు 

శ్రే 

నున్నవా౭ డని నీ విప్పు డన్నమాట 
యమృత మయ్యె శోకంబున నడలుచున్న 
వాం డనినమాట విష మయ్యెం బవనతేనయ. 866 

చుర సీత రావణునిసమయమును హనుమంతునితో. జెప్పి దుళఖించుట. చూథం- 

అరసి చూడ శై శ్వరస్థమం దై న ఘోర, దుఖమం "ద నం బురువుని దొలంగనీక 



సుందర శాండము, బ్లాట్ 

శ్రాడుచేబో లె బంధించిదై వ మెపుడు,తిగుచు నిక్కమిావచనంబునగచ లేం. 
క. ననచరశేఖర దై వం,బనివార్యము ప్రాణికోటి కనవరతంబు (౮ 

న్నను రామలక్ష్మణుల న్సీయనువున దుఖతులం జేసె నక్కట కంే, $68 

తే, వాతీహతీవస్తునంపూర్ల భారవాహి, తరణిచందాన రఘువంశ వరివృభుండు 

దు స్తరం బె నయోవిపత్ఫో యరాశి, దాటి తత్చార మేనాండుదజియ!గలండు. 

చ, పదినెల లాయ నీదనుజపాలుండు నక చెటు దెచ్చి యింకం దా 

గొదుకక రెండుమాసములకు న్వధియించెద నంచు బక్మె_ ఖీ 

తి దొలంగ రామభ ద్రుం డరుదెంచుట యెన్నండు పం క్తికంధరు 

నదలక ద్రుంచు "కున్నం డింర్ నన్ను. గనుంగొను అెన్నం( జోస్పుగన్ EH 

వ, వనచరో త్తమా యీసంవత్పరకాలంబు పరిపూర్మ్మం బగునంతకు నిన్ను హీం 

నింప నొల్ల నవ్వుల హింసించెద నని దురాత్తుం డగురావణుండు సమయంబు% 

జేసె నిప్పుడు దశమమాసంబు ప్రవర్తించు చున్నది తక్కిన రెండు మానంబులు 

కడ చనిన నప్పాపాత్తుండు నన్నుహింసించు నీయర్థంబు రామునకుం జెప్పి యమ్మ 

హోత్తునిం దొర సేయుము, వశ 1 

చ, ఖలుం డగుపం క్రికంధరుండు కాలవళంబున దుర్వి కేకియె 

యెలమిగ నన్ను రాఘన్రన కీ మని యొద్దికతో విభీపణుం 

డలయక యెంత చెప్పిన దురాత్తుండు దా విస డయ్యె నింక న 

త్యలమఘముశరంబుల న్రఘుకులా గణి వాని వధించు బన్నంయడో, వలి 

వ, మజీియు మత్కతంబునందు దురాత్ముం డగురావణుండు నిత్యంబుం జేయు 

దుర్శంత్రంబు నెల్ల నిమ్ముగా నెణింగి వచ్చి విఫీషణునిపు త్రిక యనల యనునది 

మాతృనియోగంబున నాకు రహన్యంబుగా నెజీంగించుచు రాముండు నచ్చి 

రావణుం బరిమార్చి నిన్నుం దోడ్కొ.ని పోవు వెజన కుండు మనీ గ్రా రస్భింబు 

'దెలుపుచుండు నయ్యర్థంబు పరిశుగం బగునుదీయచి త్తంబున దృఢం_బై ప్రకా 

నశించు చుండు నెవ్వండు జన స్థానంబున నసహాయుం డే ము హూర్తార్థ నూ ౧ 

బున ఖరదూపణస మేతంబుగా. జతుర్షశసహ స్రర త్ పేరుల న శృశుంబునం ఒ' 

మార్చి నట్టిరామున కెట్టిశ త్రుం డన దలంకకుండు నె యమ్మహోను భావు. 

యందు. బారుషంబు నుత్సాహం౦బును సత్తీ ంబు నావ్ఫృశంస్యృంబును గలీజు 

తీయు వి కృమంబును బ్ర ఖొవంబును సుస్థిరంబు లై యుండు నాధీరో త్రముం = 

వ్యసనంబుల చేతం జలింపం చేయుటకు శక్కుండు గాంచేను శ శని Y వసో 

పులోమజ యొక్సైజుంగు నట్లు రాముని ప్ర భానం జెతింగియున్న దాన వా” 

వలభుం డనుదివాకరుండు శరంబు బనుకరంబుల రాశీసకులం బనుజబూా శే నటం = 

కోపింపం జేయు నీదశొననుం డెవ్ష రెంతం జెప్పిన వాని మేనిలో న్రైణ౦బు 

లుండనన్ను విడువండు కాలవళంగ తుం డై నసయద్దు రాత్తునిరణంబునమృత్యున న్వే 
వీంచుచున్న వని య ట్లతాదృశంబు లనుబపాువిధాలాపంబుబ రా మౌొస్థింసు 



జ 

th 

శ్ 

ద్ర గోవీనాథ రామాయణము 

నందొం గృతనిశ్సయ యె పలుకుచున్న య చే విపలుకులు విని వెండియు వాను 

ముంతుం డీ ఫ్లేనియె, 879 

వదు హనుసంకుండు సీన్ను దననింపుమై ఎ నుందికొన నము ద మును దొంపెద ననుట. ర్రైద్దుం- కూ 

MC రాఘునుండు చయ్యన వచ్చి డళాస్యు నాజిలోం 
గొని నిన్ను. దోండుకొని పోవు నిజం బది నమ్ము వేని సు 

ముగ నాదువింపున వనీంపుము వే నొని ని యబ్దీదాటి భూ 

సేరునకు ని న్నొసంగవను వహ్ని బలారి!ి వావగేమున్ఫ లాన్, 874 
ఏం శొకకీశమాత్రకు(దు వీంపున నన్ను వహించి వార్గి నె 
ట్లోడక చాంటుపోం డనుదు నుల్హమునందు( దలంచి శ్రే మొ యా 
జాడన చూడు మిష్వుడు నిశొచరసంయ. త్ర మెొనలంకతొ 

గూడ దికూటము న్సెజక కోొంచు వడిం జన నేర జానకీ. 875 

కావున సంశయంబు విడిచి నుదీయపృష్టుభాగంబు ; నధినసింపుము మున్ను చను 
చెంచిన తజుంగున న శ్ర మంబున నిను, మ మోాచికొని యరి గెవనట్లు గావించితి వేని 

వనసాయ సమా యు | పండును న్వస్లర్భ స కృతో త్పాహుండు నై న యెరానతేగజా 
గూనుం డే . నపురందచమనిచం వ ON ¢ బర్వతా్మాగ్యంబున నాసీనుం తే నసాను 

జుం డగురాముని చె దై త్యవధ ౦బునందువినునింబో లె నీతణంబున నీషీ ౦చెదను 
చంద్రునితోడిసం యోగంబు గోరు రోహిణీ జేవిశై వడి రామునితోడి సంయో 

గంజు ఏ కాంజీ ంచి ముత్చ ఖఫ్టభాగంబు నారో పాంంచి యిం ద్ర చందా దా దిత్యులతో 

సంభామించుచున్న దానియట్లు గగ నార్జ వ వంబులు తః కంపుము వియన్తార్లంబునం 
జనునప్పుడు న న్ననుసరించుటకు లంకానివాసు లగు రాకుసులు సమద్దులుగా రని 
సలికీన నద్భుతం బై జన నయతేనివాకర్థింబు విని హర్ష నిసి తస శ్వాంగి మే య ద్దేని 
నెండియు హనుమంతున కీట్లనియె, 876 

. వారినర నన్ను మోచికొని యంబుధి నశృమలిల దాటి స 
త్వ్పరముగ రామునొజ్డకు రు ధ్రునంబుగ నేగవ నంచు బలె ది 
నరయంగ శేగతిం జనెన వస్పశరీరుయ వింతవవ్వ్వు సు 
స్థిరముగ నెంచి చూడ భవదీయ। వీ నముటంచు. దోంచె &77 

-ంధ్రుద్టు ఊొసుమంతుండు సీతకు నిజలూపమూను జొపుట* ర్రైుర్టుం- 

“నొ విని యమ్మరుత్పుతుండు నాభుజస శతకము నావ ప్రభావ మో 
దేవి యెజటుంగ కున్కి నతిథిరుని నల్పునిం గాంగ వంచ ను 
ద్రెనిగిరెం ద్రతుల్య ను న దేహము. జూపుదు, గాక యంచు. దా 
భాపమునం వలంచి నరవి లునిగేపీని, గాంచి యి ట్లనున్ , 78 
అరుదార నా చు భనం, దెంగగ స్ ey న్నల్బుం 7 గాంగ పెంచితి పిక స 

గురుకరరూ సము. బ్రూ=ా EE * సురుచిరముగ భయము దక్కి బూడుము తల్లి, 579 



జో, సుం౦ంవరకా౦డ ము, భల 

వ, అని పలికి యన్తూ రుతనందనుండుశరీరవర్థ న వేగకృత కాఖాభంగధ్య సవల ౫ 
పనీ గాాం EI 

సులు తే న్నజుంగుదు రని తలంచి శేత్పాదపంబు నత క్ర మించి సతా ప్రత్యయ 

కారణం౦బున( దన్, కము చేన్చనిభంగి మేనొం బెంచి క మేడుతుంనరసం వో శ్రీవ వ్య 

చహూుండును దీపొనలిసనుప ప భుంకును మహానీయ య తాప ఏన 

నఖుండును ఫీషణసందర్శనుండు నె యమ్మహీసందనికశుదుటని మలై మేఘన రజక 

భాషణంబుల ని ట్లనియె. విడ 

. గిరిగవానదున్షగోప్పుర, సరిఖాన్రైసాద సౌధ పరివృతి యగునీ 
పురిని బెకలించి కోడు స సృత్వ్టిరముగ. గొనిపోవ నేను నతు నర.నున్. సిం! 

క, కాపవెయమున నశ కృుడ,నె పలికినవాండంగాను నగుదార నా 

రూపము జూచితివి గదా, యేపున నాశ కికొలంది యెజుంగుము తశ. 9కి 
క, జననీ మతిం జలియింపకు వమునుమూన 'ము నల దువేత యవల నిడు ము 

యన రానులత్మణుం కై. , మనమున శోకంబు ఏకువు | నున్నింపు ననున్. చరి 

నీ అన విని నీత మహా ది వసన్నిభుం డై డైన హనుమంతు గనుంగొని వాగినకేణ్య 
నీదుస త్త ప్రంబును నకుతా: ర్యంబును 'బల్టంబుగా నేను జెలిసికొంటిం 

బవనునివేగంబు పావకు తేజంబు నీయందు నిక్కంబు నెగడుచుండు. 
బ్రకృతి వానరుం జెట్లు పాథోధి లంఘించి గురుశ క్రి సీలంక సొరంగ నోపు 

త్తే, శరధిముద్రిత మైనయాజగతి నెట్టు భూరిభుజళ_ కిం దాల్చ నోపుదువు నీవు 

పంతమున నన్ను గొనిపోవు కొంత నీకు లలితగుణధాము వానరకులలలామ., 

వ. అసి బహూకరించి వెండియు ని ని ట్లనియ, జిన 

UK 

తనక తానుహను మంతుని వీంపుమై సెక్కి_ సముద్భము దాంటుట కనుపవత్తులు సెస్వుట, శుథం 

సీ, వనచరో త్తమ నన్ను. గొనిపోవ దతుండ వె నను నీతోడ నరుగు చెంచు 
టిది నాకు హితము గా దెట్టన్న వడి నీవు పుష్కరపథమునం బోవునపుడు 

వేగ భయంబున వీంపున నిలు పోసం జూలక వనరాశిసలిల మందు. 

బడుదాన నవశనై'పడిన నన్ను సముద్ర చరజంతువులు పట్టి సంభ మమునC 

తే, దనివి దీరంగ భమీంచు దానం జేసి. జాశళథి కార్ట మె వ్యర్థ మగుం గాన 
నగ చరో త్రము నీతోడ నాకు వచ్చు,కెంతయు హితంబు గా దిహా జెంచి చూడ. 

ప, అదియునుం గాక కళ త్రవంతుండ వై ననీయందును నిస్పంశయంబుగా. బాణ 

సంచేహూం బగు నది యె ట్లనిన భ వదీయపృష్థ దేశంబుననధివసించి చనియెడు 
నన్నువిలోకించి భీ మపి క, ములై నరాక్షుసులుశావణసందిష్ట్లలెళూలముసల ముద్ద 

రాదిసాధ నంబులుగొని  కీన్తుంబునం బబ తెంచి చుట్టుముట్టుకొని యట్టహోసంబు 
గావింపుదు రప్పుడు నా భేళరత్య భా రవంతుండ వె వై ననీవుప్రాణసం చేహంబునొం 

దినవాండ వగుదును గాశ్రను సావాసకరణంబు కః _రృవ్యంబు గాదు వినుము 181 

కే. అమరవై రులు ఫఘోరశస్తా శ్ర పాణు, లగచరో త్తమ నీవు నిరాయుధుండవు 

వారితో నెట్లు వినువీది బోర గలవు, చిక్కకుండ నన్నెట్లు ర&ీంపం గలవు. 

ననుండునున, ప్రై a! ౦ప్త 
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దానవుల కభిముఖుండవై, పూనిక నీ వతిభరమునం బోరుచు నుండ౯ 

మానక యేను భయంబున, నానరకులవర్య జాతీ వనధిం బడనే. 889 

పడినంత దానవులు నను గడునడి. గొని లంక శేగి శారస్టింబున. చెం 

పడరంగ భశ్నీంపుదురో, గెడపుదురో యుండుచోటికిం బాపుదురో, ౬00 
. పావని జయాపజయములు, చె వాధీనములు గానం దడయక ని న్నా 

"దేవ ద్వేషులు ఇలిచెద,రో వారల నీవె గలిచెదో తెలియ దొాగిన్, 301 

. న న్నొండువిధము చేసిన, నిన్నాజిం బట్టుకొనిన నేం డంత నభ 
స్వన్నందన నునకార్యము, లన్నియును నిరర్ధకంబు ల చెడిపోవున్. 892 

కొవీంద్రా మహాోసత్తు సండవు పరా క్రమవంతులలోన న నతివి శు _నుతుండవ్రు వాయు 

సమాన వేగుండ వు బలపరా క్ర నుపోశేవంబున రాతీసులన శ్రామంబున జయించి 
న న్నపాయంబు నాందకుండి ? నతిస ప్రయత్నంబున రథ్నించుళాని పోయెద నంటి 

వేని వానరపెె సె న్యంబులం గూర్చి “మవ క్రపరా (కృమంబున రాపణుని చాంధవ 
సహీతంబుగా రణంబునవధించి ఫారువ. రపున సన్నుం గ్ "నిపోవ నుషకృమించిన 
రషువర్యునిప్ర యత్నం బంతయు' వె ఫల్యంబు నొందు నట్లుగాకుండ రాక్షసుల 
వంచించి శేస్తుంబునం గొనిపోయెద ౩ నంటి వేని మున్ను జనస్థానంబున రాముని 

వంచించి రావణుండు కపటసరి వ్రాజక రూ పంబున మ్రు చ్చిలించి సీతం దెచ్చె నద్దు 
రాత్తుని సం గ్రానుంబున వధింపం జాలక రాముండు తత్ప్స?కారంబునం గమ 
జానకీం నానిపోయె నెంత పరా కృమహీనుం డని శూరులు నిందింతురు హనం 
జేసీ మానభనుం డగురామునిపోరుషంబునకు హోని సిద్ధించుం గావున నెల్ల 
భంగుల నన్నుం గొనిపోవుట నీకుంగర్షంబుగాదు రామురడుభవక్సహీి తంబుగా 
యుద్దారియె చనుబెంచిన నది మిక్కిల్ గుణం బగు నదియునుం గాక యుద్దపరి 
శ్రారతుండ వై యుండ నప్పుడు రాతుసులు నన్నుం గొని చని రాముల క్రణులు 
పోరు అెజుంగ కుండునట్టిరహ స్య ప్ర, బేశంబున నన్ను డాంచెదకు దానం చేసి 
భ వడారదభం బంతయు 6 న్యర్థం బగు రామునిజీవితంబును లత్మణభరతశ శ్రు, 
ఘ్నుల జీవితంబులును భవజ్జీవితేంబులునును న ,వకులజీవిశేంబునుముజ్జవి తాధీనం చే 
కఘుందుం గావున సారామలత్ష్మణులు నాయందునిరాళులై శోకసంతాపకర్శితు 
తె సర్వవానర భల్లూక సహితంబుగాం ద్రాణంబులు విడువం గలవారదియునుం 
గాక, 608 

శ అనభుచరిత్రు డారఘుకులా గృణి రాము డొకండు దక నొ 
తనువును భా భాతి 4 తి చేజొకండు హతయ నర్ద్యుండు గాడు నీచవ 
నుం డగునీనిశాచరుండు తస్క_రుం డై ననుండాంకీనందు శే 
మసమునం జాలం జింతిలుచు మాటికీ + వానీవధంబుం నోరుదున్, 894 

ఈ భన కేంద దంచు నొయొద్ద 'లేనివేళల గడిచు దుష్టానురుండు వద్దా త్ర మంటే య చ్రుచ్చిలి: ఎచ్ చనం నొనిశెఇ్చి నపుడు, సేయునడి లేక వివశతం జెంచయుంటే, 



సుందర కాండ ము. 279. 

. దనుజుండు నన్ను _ముచ్చిలి మదం బడరం గొని తెచ్చినందు కా 

జనపతి రామచం ద్రులడు నిశాతశరంబుల వానిచేతు లా 

ననములు భఘోరసంగరమునం బడం గూలిచి పౌగుషంబునం 
గొని చని చేని కీశకులకుంజర తత్ప9కికారమై చనున్. 896 

, వారివర మూండులోకములయందు రఘూ త్రము( బోలుఏకు. డొ 

క్కరుండును లేండు మద్వ్విభుండు గంధవహాన్వితుం డై నవహ్నీవై 
ఖరి ననుజన్మ్య యు కుం డయి 'కార్షుక కాండముల౯ ధరించి సం 

గరమున బొల్లి యుండ బలఘున్మ్మరుం డైనను జూడ శ కుండే. [07 

తే. అమ్మహాత్తుని భుజఏర్య మధిక శౌర్య 

చ 

నులఘుతెజంబు సమరకౌశలము మున్ను 

చెక్కు_.మాటులు కోనియును విని యెజుంగుదు 

నవ్విభునితోడ సములు గా రమరు లైన, 198 

. మ త్తదిగ్గజంబుమాడ్కి. మా ర్మసలుచు, నంబకములు దాల్చి యని యొనర్చ 

నున్నవాని లతణో వేతుం దేజోబ్ద, హితుఏ విభుని జూడ నెవ్వం డోవు.899 

= ప్రృవిమలుః డై నభాస్కరుని ఛానువు లల్పజలంబునట్లు రా 

ఘవునిని శాతవ జ్ర నిభ కాంచనకాప్రకము క కాండముల్ 

దివిజవిరోధి జీవితము తెబ్లముగా హరియించు నింతలోం 

బవనతనూజ యవి్టభుని పౌరుషభంగము సేయ నేటికిన్ , 000 

హిత్రమతివై కపీప్రవర యిచ్చటికి న్ర, విపుత్రల వీణా 

న్వితముగ రామభూనిభునీ వేగమె దోడ్కొని రమ్ము దీనతం 

బతి చెగంబౌస్ యీాదనుజపట్టణమందు. గృశించుచున్ననా 

కతులితహర్ష మిమ్ము సమువంచితకీ ర్రివి గచ్చు మారుతీ. 001 

అనిన విని హనునుంతుండు సంతీసిల్లి సీత నవలోకించి దేవీ నీవచనంబు శ్రీ 

స్పభావంబునకుయు కృత ముంబై పరమపతి వ్ర తొవినయంబునకు సదృ్భశం-బె లోక 

సమ్మతంబె యనన్యసాధ్వ్వీసులభంమై ఫతిపొరుషప్తవర్థ నంబై యున్నది యబల 

వగునీవు మదీయప్ఫష్టభాగంబున నధివసించి శతయోజనాయతం బైనసము 

ద్రంబు తరింపండాలవు పరమకల్యాణ గుణాభిరాముం డగురామునిం దక్క. 

నన్యుని సంస్పృతించుట యు_క్షంబై యుండ దని నీ వాడిన వాకష్టంబు మహా 

తుం డగురామునిపత్ని వగునీ కనురూపం బై యున్నది నీవ్రదక్క. నొండుయువతి 

మూూూదృశం బై నవాకస్టంబు పలుకం జూల చేను భ వద్దు? ఖ హేతువు లన్నియు 

పీకి ంచి లం కాదుప్పు? వేశత్వంబును మహోదధిదు స్తరత్వంబును విచారించి 

రామునకుం బ్రియంబుగా నమ్మహాత్మునితోడ నిన్నుం గూర్చుతలంపున గురు 

న్నేవాంబును భక్రియుం చేటపడ నిట్లంటి నంతియె కాని చేజౌక్కంండు గాదింక 

నేను భవద్వచనప్రకారంబున రామునిసమోపమునకుం జని సముచితంబుగా 



280 గోవీనాథ రామాయణము 

a 

సందర్శించి యమ్మహాత్తునితో నీవ్రదవీ ఇసము ద ద్రమధ్యంబున రావణ పొలితం'జె న 

లంకాపురంబున క రాషనీమధ్యంబునం జిక్కి. యున్నచందంబును భోవద్దుక ఖరము 

నుద్బంధ నాది చేన్టితంబును నేనువినుుచుండ రావణుందిరస్త రించుటయు నన్నియు 
నేర్పడ విన్నవించి లీ్థుంబున లతణసు గీ వసహ్ం హితంబుగానిచ్చటికిం దోజ్కొలని 

నచ్చెద రాముండు నమ్మునట్టుగా నొక్కయభిజ్ఞానం బొసంగు మని పలికిన నత్త 

పలుకుల కరి యచ్దేవి' రామ ప ప్రత్యయార్థంబు గా నొక్క_సం దేశంబు జెప్పెజ 
చాని నావచనంబులు ణా నమ్మహాను భావన కెటింగింపు మని బు ట్లనియె, 

ఎరడు నీత హనుమంతునకు రామక కృత కాక సంహార, కమం జెటీంగించుట. శైధుం 

మిత్రవంకో త్తమ చిత్రకూటాచలప్రాంతపూరో త్తరపాదమందు. 
దనరుముందాశకిని కనతేదూరంబున కముణీయఫలహూాలకనుల మైన 

సిద్దాల్సి నిత మగుప ప్రసిద్ధాశ శ నుంబును బహాుపుష్పసౌరభబంధు రోప 

వనషండములయందు ఘనవిహోరము సల్సి జటపరిక్షిన్న నై శ్రమము వాయం 

. ఒరలో నీయంకతలమున. బవ్వళించి, యుండ వాయస ముక్చ_టి గండుమోాటణి 

యస్య దీయ _స్థనాంతేర మందు నిశిత, తుండమున(జీరె భయమదిదొలంగంబెట్టి, 

నను గర మల్లియొ కలోష్టమె లి వేగ, నాయసముమిోంద వె 5 చినంచాయకదియు 
నంచెయుండినిళాతనఖాగ్య తుండ, ములవిదారించ నంతయు జలము మెజయ, 

త్తట్లు భక్వులోలు పవాయసంబు వే విదారిత నై నీఏబంధంబు వదల వసనంబు 

జూటి రణద్ధ ౦టికాకలితరళనా దానముంబు నాకర్శించుచు వాయసంబుమోందం 
బొడమినకోపంబు దిగ్గన లేచి వాయసోత్సారణార్థం బొక్కి౦త దూరంబరిగి మ 
రలి వచ్చి నీచేత నపపానిత వై సీగ్గునం దలవాంచి కృమ్మణ సుఖాసీనుండవై ననీ 
యుత్సంగంబున నాసీన నై "వాయసోత్భారణంబునర 'దసమర్థనై దు[ఖంచుచు 
నప్పు డేను సం ప్రవ్యాష్టచిత్తుండ 3 నై ననీచేతం బరిసాంత్వతనగు చు బావ్పపూర్ణ 
ముఖనై కన్నీరు మౌర్చించుచు. బి (శ్రమంబువలన. గొండొక సేపు భవదంక్ 
శలంబున నిద్ర, ంచి మేల్కొనినవిమ్మట? | గృమంబున నీవ్రమదంకంబున నిద్రించి 

యుండ వెండియు నక్కాకంబు సుప్త ప్ప ప్రబుద్ధ నెననన్ను డానీ సారెసోరెకు 
మదీయ _ స్పనాంతరంబునంజీ జీన. దద్వ)ణసండాతేర_ కబిందునందోవాసముశీ త 

శరీరుం: వై లేచి కాకతుండాఘాత వ వ్రణెకృతస్త స్తనాంతరనై నన న్నవలోకించి సం 
శు దం 3 బై నమహాపన్నగ ంబుకరణి న నూర్చులు నిగిడించుచు. 905 

. వసపాతచేశ్ర యన్వండు, మునుకొెని ని న్నాట్లు వేసె మూఢతం బంచా 
నన భుజగమతో నెవ్వాం డన్కువుగం శ్రీడింపం దలంచె నని రోసమునన్, 906 

* నలుదెసలు చూచి నాముం,గల కోథ్రిల్రెపీ _క్షపటునఖంఖై మిగులం 
దలశక నా కభిముఖముగం జలమున వ ర్రించువాయసముం గనీ యలుకన్, 

= మనమున దాని నిం ద్రునికుమూరుని. గా నతిస త్ర శాలి. గా 

ననలసమాన వేగుని గన ద్రిగుహాంతర వాసి గా జటీం 



క 

సుందరకాండము, విద | 

గి నృపవ రేణ్యుకన్నుగవ కెంపు దలిర్పంగ దర్భఖంశముక్ | 
గాని ద్రుహీః ణా స్రృమం త్ర త్ర మున గూర్చి ఖగ ౦బుపయి న యంబునన్., 908 

. నినిడింపిన నయ్యా స్ర్రము, యుగాంత కాలాగ్నిభంగి నుద్దపితమై 
భగభగ మండుచు. గీలలు, గగనము నిండంగ నడ గాకముమోందన్. 909 

న. ఇట్టరిగినం జూచి యవ్వాయసంబు వెబిచి యమ్మహా,స్ర్రంబు వెంటరానతిత్వరిశ 

తే. 

గతి దివంబునకుం బణిచి సరితా ఇకొమం బె బె యింద్రునిం, బ్రార్ధించియితనిచేతంబరి 

త్వ కంచె ముల్లోకంబులు ఫ్ తనకు రవకు నందునుం స నక గృన్మణి నీ నీదు 

న్షకుం బశ తెంచి రశర చే తియా ర్లస్వపంబు సేయుచు దై న్యంబునొంది భవ 

దీయచరణంబులకుం ద్రణమిల్లి నం గకుణించి ముదీయదివాస్టి, స్త 0 బమోఘం 

జేమియొసం?గెద ననిన నన్వాయసం బశ్టేనినాదశ్నీ అనే త్రంబీగువానీయబాణం 

బు పరి గృహీించు? గాక యని పలికె నంత నమ్మహో స్తంబు డానిదత్సీణ నేత్రం 

బుగొనియె నిట్లు కాకంబు తన నేశ్కం బయ్యి స్తశాజంబున. కిచ్చి ప్రాణంబులు 

రశ్నీంచుకొని నీకును దశరథునకును సా రెసారెకు నమస్కరించుచు ననుజ్ఞం గొని 
నిడాలయంబునకుం జనియె నిదిభవదీయచి శ్లంబునసంస ,రింపుముని య్నస్తహాను 

భావున కభిజ్ఞానంబుగా నిట్లు నీత సానునుంతునిశో రామైక సంవే. నింబ 'నేయబి 

జ్ఞానంబుం జెప్పి దుకఖా "వేశం బున సారఘుస త్తముని బుద్ధిస్టునింగా సంబోధించి 

వెండియు. 910 

ంధ్రడ్టు సీతే తన్ను రాయుం డుపేక్షీంచె నని యెంచి దుగిఖించుట, శ్రుఢుం 

ను. అకట మత్కతముందుం బ్రాణేశ కోపంబున. గాక మాత్ర 0బుమోందం 

గడువడీ యె హస్త మడరించికివి రయం బడర నేల న న న్నపహారించి 

సట్టిదె జై తుస్టనం ద్రు సు ంస క బ్లువేశ్నీంచితి వధినాథ తొభ్రిటియట్లు కరుణ 

నామోాంద( శేషము నయముతో నీచేత నిల నాథనతి నైన శే ననాథ 

సరణి నెట్లుందు నాన్ఫశంస్యంబునుజయుంబరనుధ ర్మ 0బు నీవెచెప్పంగమున్ను 

వింటి నేండేల యవి యన్యవిధ ముల య్య, మజిచితివె తొల్లి నీనన్నమాట లెల్ల. 

మ, వితతోదా త్తగుణో త్తరుండవు జగద్విఖ్యాతపర్యుంత వా 

తతసత్తు ఏండన్ర పుణన్హిమూా రిని మహో త్పాహుండ వంభోధిము 

ర్పితధా శ్రీ తీ పపపాలనతముండ వాది త్యేంద్ర ద తుల్యుండ వ 

ద్భోత తేండ వపారపారుండవు సంపూర్ణుండ వీ నన్నిటన్. 912 

"లే. మహి రకులవర్యు నీవాహోమహి ను "లెజీ(గి 

యున్న దాన గావున వైరి నుక్కడంచి 
నన్ను. దోడ్క-ని పోయెద 'వన్నతృష్ట్య 

నొడలం శ్రాణంబులు ధరియించి యున్నదాన, 918 

in 



బ్ర నోవీనాథ రామాయణము 

వ. అని రఘువలబ్లభు నుద్దేశించి సాభిప్రాయంబు గాం బలికి వెండియు హానుమంతున 
క్రి ట్టని యె, 914 

చ, నరసురయతకింపుకుమనాగ నభక్చరసిద్ధసాధ్యక 

న్నరగరుడాదు లెపి భురణంబునః దా కిన నిలషజాబల రా 

గురుతరచానాువి కము డకుంఠిత తేజు(దు రాము. డీనికొ 

చరుల వథింప కీల కవిచం చ యు పేతు యొన రె జెప్స్పుమా, 915 

తే, విపిన చరవరస్థి నామోంద దీరరివంతేం, ఉనఘచారిత్తుం డై నర్రామునకుం ప్రీతి 
గలుగునేని యిశ్షుల రావమసులమిోందడ, వాండిశ రమయ కకూరకున్నాండు చెపువు, 

ఉ, అమ్మను వేంద్రుతమ్ముందు మహాహవదయుండు లత్ష్మణుండు బౌ 

అమ్ముల నొక్క మాత్ర, భువనంబుఐ మూంటిని గూల్ప కోపువాః 

డమృవానీయమూ ర్తి భయదా స్ర్రపరంపరిల న్నిళాటనం 

శమ్మును ద్రుంప "కేల హరిస తను యూరక యున్నవాం డొగిన్. ర్ట 

చ.గు గుగుతరకౌర్యు లయ్యు రణకోవిదు బయుస్టీ సమస్థు లయ్య ని 

ర్హరుల కజయున్ది లయ్యుు రుస త్రము లాబ్ నిశాఫీకోటులం 

బొరిగొని నన్ను వేగ గొని పోవక చాల నువేత్స సేయు టో 
వారివర నాయభాగ్య మని యాత్ర ( దలంచెద సారెసారెకున్, 918 

న, అని కరుణంబుగా బలికి కొన్నీ రు నించిన న మృహీపు త్రి తి వచనంబువిని నుహో కతేజు( 

డగుహనుమంతుం డి ట్లనియ. 91 

దురు హనుమంతుడు కీతౌ డేవి నూజడీంచుట, శుధుం- 

తల్లి భవద్వియోగజనితం బగుదారుణకోకనహ్నో చే 
నుబ్హము తబ్బడిల్లంగ రఘూ త్రము డెప్పుడు నీదుచింతచే 

నొల్లండు పానమజ్ఞనము లొల్బండు మూల ఫలాదిజీవనం 

బొల్లండు కంటికీ న్నిదుర యొల్లండు రమ్యుననీవిహోరముల్. 021 
ఉ. రానుసమానశోకుం గగు రామునితమ్ముందు నన్ను జూచి తా 

నేమియు. దోంప శా ర్రిమెయి నెప్పుడు శోకము బట్ట లేక యా 
హా మము చైవ మిట్లు  విపదంబుధిముగ్ను లం జే నేబ్లు నే 
నీమహానీయు౯ జే ర్త నని యెంకయుం జింతిలు చుండు నిత్యమున్ = 99 

. వానుముంతు డెపుడు వచ్చును, జనకజవిధ మెపుడు చెలియు సమరమున రివుళా 

దునుమాడు అెపుడు జానకి, గనుంగొను కొప్పు డని కుతుకక లి తాత కు లై, 

sh 

. ఉన్నవారు గావున నన్నరకంఠీరవులు నావలన నీయున్న చందం చెటింగివాసర 
చమూసమేతంబుగా లీభ్రుంబునం జను దెంచి య ఖండ'కాండ ప్ర కాండ వహ్బీ 
జాగ్టలాపరంపరల లంకావురంబు భన్మీభూతంబు గావించి బంధుయు క్ష కంబుగో 
రానణుని రణంబునం బరిమాళక్చి విజయలక్ష్మీ విరాజమానునై. నిన్నుం దోడ్యాని 



సుందరశాండ మః 28§ 

యయాధ్యాపురంబునకుం జనియెద రీయరంబునందు సందియంబు లేదు 

సత్యంబుం బలికిలి రామల క్షణసుగ్రవులకుం జెప్పం గలసంచేశం బానతి మ్మనిన 

నేవి వానువుంతున కి టనియు. 928 
డు య 

ధులు నీతీ హనుమంతునితో రామలక్ష్మణులకు సందేశము సెప్పుట, చుర 

| ప్రాచీది శౌంగన పద్శాప్తు! గన్నచంచానం గొసల్య యెన్వానిం గనియెం 

బరంగ నేపుణ్యాత్తుపాదపరాగంబు గాతమగహినికలువ మడందె 

శివధనుర్భంగ ముంకువ గాంగ మిథధిలాధినాథు. డెవ్యానికి న న్నొసం7 

నేజగన్నుతునిచే రాజవం శౌరాతి పరశురాముడు పరాభవము నొంచె 

తే. నట్టిరామున కఖలలోకై కభ ర్హృ కార్తజనసాధుగతికి మహాద్రిధృతికి 
శిరమువే వందనము. చేసి సీత కుశల, మడి? నని చెప్పవయ్య వనాటవర్య. 

వీ ననుం దల్లినట్లు రాముని దం డ్రినట్లు సంభావించి యెవ్వాండు భక్తి సలుపు 

బతికి నెవ్సుండుసమిపమున లేనిముహూ _రమరయంగల్పసమానమ గుచుందోంయ 

సంత్య_క్షసంపజై శ్వర్యు డై ప్రీతి నేఘనుం డన్నతోం గూడ వనికి వచ్చె 

నాశట దప్పిచే నవియకుండంగ మము వనమున నిత్య మెవ్వా(డు ప్రోచె 

శ్రే. నదితి బలసూదనునిగన్నయట్లు లోకపూజ్టు మైననుమిశ్ర యేపుణ్యుంగనియె 

నట్టినయ శాలి లత్ష్మణుం డనఘ నన్నుం బ్రీతి. గడ తేర్చునట్లుగా నీతిం జెపుము, 

తే, అతండు ప్రియదర్శనుండు మహాభుజుండు, వృద్ధ సేవ్ మనస్వీయు వీరవర్యుం 

డన్నమాటకుమాజాడండనవరతము,వై శ్రృవణతులుగండు ప్ర తాపవంతుండనఘు. 

శ్రే, సర్వగుణముల దశరథ సన్ని భుండు, రాజవినుతుండు నాకం శు రాఘవునకుం 

బ్రియతరుండు విశ్రాంతుండు గ్రీయుతుండుదండి తా రాలీ ఫీశుండు పండితుండు. 

శే రాముం జెవాస్టనిం గార్య భారంబునందు. 

దగ నియోగించియును దానె దానీ. దాల్చు 

గరిమ నెవ్యోనిం గాంచి రాఘవుః డతీతుం 

డై నతం డ్రిని దలపోయం( డనుదినంబు. 99 

శే, అట్టిసౌమిగ్రి కధికకెర్యాన్నితునకు, శుచికి నృుదుచిత్తునకుః బరిశుద్ధమతికి 

వనచరో త్తమ నాదురవస్థం దెల్పి; చీమ మడి జానకి యని చెప్పనయ్య. 929 

చ, అతండు పరా క మాథ్యు(డు నుహోగుణళీలుండు ఛ్రాకృవక్చ్సలుం 

డలిహి తకారి పుణ్యుండు దయాళుండు గావున నీవు చెప్పంగా. 

జతురత నాతెజంగు విని చయ్యన వచ్చి నిళాతేమార్లణ 

ప్రతతుల రావణుం దునిమి రామునకు న్వైస న న్నాసంగందే, 980 

_ంథ్రుల్టు నీత రామ ప్రత్య యార్థ ము హనుమంతునకు శిరోరత్నం బొసంగుట. దుఠుం 
/ 

వ. కవీంచా నీ వికొ రష్టసంఘటనంబునందు రివస్థా పకుండవు భ వత్పమారంభ ౦ 

న్యా a ళ్ శే 
బువలన రాఫ్రవుండు నాయందు యత్నసరుండు గౌంగలండు విశపీంచి ళూరుం 

em 



బిరిత గోవీనాథ రామాయణము 

డగు. రామునితో నావచనంబుగా నింక నొక్క_మాసంబు జీవంబు ధరించి 
యుండెద నంతకు నివు శ త్రునిం బరిమార్చి నన్నుం నగొనిపోక యు వేశ్నీంచిలి వేని 
ప్రైణంబులువిడి చెద నిది నిక్క_ంబుగావున నీవు రయంబునం బజ తెంచిరావణుం 
బొరిగొని తదుపరుద్ధ నై ననన్ను. బాతాళ గత మైనళక్ర ల వ్షీనిం బలె నుద్దరింపు 
మని సాశెసాశెకుం జెప్పు మని చెప్పి యదేవి చెజింగున ముడిచియున్న దివం 
"బె నదూడామణి విడిచి రామున కొసంగు నుని వానుకుంతునిచేతి కొసంగిన నా 
వారివసుం డళ్ముణి శ్రేస్టంబును బ్రతి గ హించి దాని కధిస్థానం టై.నసువర్ణ పు 

వ్పంబునందుం శప వేశార్థంబు నిగితం బై నవివరంబునం దంగుళిం బ్ర, వేశిం 
పంజేసె నంతకుమున్ను సీతక" అకు. బ్ర దర్శితం జెనవిశాలరూపంబు విడిచి రోమ 
యు సూత్వుసాపంబు నొందియున్న వాం వగుటం వేసీ యసూశుం బై నను దద్భు 

జం బావివరంబునందు. ట్ర వేశింప దచదయ్యె నిట్లు మణిరత్నంబు శీలం బూని 

య ద్రేవికిం బ్రదటీ ణంబునుం బ్ర ణానుంబునుంగావించి వార్ష పులకిత గాశ్రుం డై 

మనంబున రామునిం దలంచి నవుస్కరించి యభూతఫూ ర్వశో భావి శేవంబున 
నలరుచు వినయవినమితో శ్రమాంగుండై శకిలుదోయి ఫాలంబునం జేర్చి పన 

నావభూళవిము క్షం బె నగిరిపోలికిం జూపట్టుచు సుఖచిత్తుం డై ప్రతి ప్రయాణం 
బున కభీముఖుండై. పార వ్రభాగంబునం గోలిచియుండె నివ్విధంబున శిరోర 
త్నం బొసంగి యదేవి వెండియు వానుముంతున కి ట్లనియె, 031 

చ, వదలక ప్రశేర్టి యార్థము ధ్రువంబుగ నిమ్మణి నీ కొసంగితిం 

బదిలము గాంగ దీని రముభ ర్హ కొసంగుము జూచినంత నే 
హృదయమునందు నన్ను జనయిత్రినీ దం డిని సంస్కరించి తా 

ముదము వహించు నెంతయు సముత్సుకతం బరిపీతఖేదుం డై , 932 
ఉ. పావననమూర్తి యైనసరపాలునితోడ సవి స్తరంబుగా 

నావిధ మంత 'దెల్పి కకుణానిధి. వోడ్కొని నచ్చి యాజిలో 
రావణు గీటణంచి నను రామునితో సగం గూర్చు మింక నో 

పొనని వేయి యేటి కీశ భారము నీయది గాచె బూడంగన్. 988 
రుడు సీతే జు ?ఖంటున రామునిం దోత్కొని రమని హనుమంతుని వేండుట, చుం 

ఉ. వీయ సమోరునంతేబబవి కను కాలికి బుట్టినందు క 
ట్లోకవీవిర యూజలధి నుక్కున నొక్కట దాంటి వచ్చు ట 
సోకము గాదు నీకు మము దుగఖపయోధి మునుంగ కుండంగాం 
"వేశాని నానమౌాడ్క్ దరింజేర్చినం గొక యశంబు గబ్లునే. 984 

వ. వానగో త్తమా మూ కార్య సమరం భంబునం దుత్తర కార్యం 'బయ్యెది దాని 
జంతింపు వూకార్యసంఘటనంబునందు వ్యవస్థాపకుండవు గావున నీవు ప్రయ 
త్నెంబు గావించి నాకు దుంఖషియనగుం క వగుము భవదీయయత్నంబు దుఖ 
తషయకారియగు ననిన పామవుంతుం డట్టు కాక యని ప్రతిజ్ఞ ( చేసి యబైేవి 



శిలా 

సుందరకాండ ము, పరిస్ 

చరణంబులు శిరంబులు సోయం బ్రణమిల్లి గనునోన్తుఖుం డగుటయు. దత్చ) 

కారం 'బెజింగి యనై ప్ర దేహి బాప్పగద్లదకంతి మె యి టనియె 935 

. వనచర శె ప రామునకు లక్షుణునకు హరినల్లభున కంగదాదికీశ 

నరులకు నాయున్కి నరుసతో నెజింగంచి నాసనోపము(డు మద్వరుండు న న్ను 
వేశీంపకనుర క్షి రవీ, ౦చునట్లు గా బోధించి దుఖపయోధివలన 

నుద్దరింపుము సంతతో త్భాహయు క కంబు లైన నీవాశ్యంబు లాలకించి 

| థర విదు(ణు విభుండు దయతో డ౭ బౌగుష, 3 మాత్ర యించి త త్రీ యూ రమైన 

సీరబిధిని జాంవి స్తరింపంగం జేయు, మటన Xలక ఫూర్వమపిసు శె, 36 

. ఏను బ్రతికి యుండ నినకుబవరు6డు న, న్నంచితముగ గారవించు చొటు 

గలుగునట్లు నీవు కడువడి ధర్మంబు, ఏిక్కనుంబు "దెలియ విన్న వింపు 987 

ంయురా హనుమంతుడు పీక నూజడించుట రరర 

అన విని హనుమంతు డంజలి ఘటియించి యవనిజతోడ ని ట్లనియె దల్లి 
రం 

వానరపరివృతుం జె నీదునల భం డతిరయంబున వచ్చి యరులం దునిమి 
యాల C౧ 

నిను వేడ్క గొనిపోవు నిక్క మమ్మహనీయవీర్యున కెన మెనవీరుం డెందు 
చేడు బా చారణయత్ లఖకిన్నరగాధ్యనిద్ధాదు ౭ తన దచ్చితశరముల 

కే. వాండిమి సహింపలేరు భవన్నిమి త్త, నుఖలదివిజుల నైన శిత్మాన్ర్రవహ్నీ 

ర 

గాల్బంగా నోపు నొక వ త్యు వల్పపేర్యుం జంపు టన నెంత యమ్మహోశ్ "ర్యనిధీకి, 

జన కాన్మజ ప్ో నృముం, డనముండు నీవిభుండు సాగరాన్ఫత యగుమే 

దిని నం౦లేయు శాసింపం, మును నీకొనుకొణ కె విజయముం బొందుననిన్ .959 

ర్చుయు నీత ౦ *మలత్షుణులు వానవస మెతు లై సముద్రము. నెట్టుడాయును రని చింతించుట. త్రురుం 

న అని పలికిన సత్యిరూసపం బై నహనుమంతునివచనంబు విని సంతసిల్లి బహుప 

కారంబుల మన్ని సంచి ప్రష్థితుం ₹ డై నయతనినా రెసా రెకు నిరీశ ంచు చుస్వవిషయే 

పతిస్నేహప్ర కాశకం "బె చై సతద్వాక్యకాశలంబు సమ్హానించుచు నప్పనననంద 

నునితో మహాత్తా యిచ్చట నొక్కదినంబు ని నివసించి గూఢ ప్ర జేశంబునవిశ్రాం 

తుండవై. యెల్ల" యరుగు ను నుక్లన భవత్సాన్నిధ్యంబువలన ముందభాగ్య నై నె “సన 

న్నధిగమించి పరిత వింపంచే జేయు  చున్నంా గాదురంతదుగఖంబునకు నొక్క..ముహూ 

గం బె న మోతణంబు గలుగు నీవు గృమ్మణం జనిన భవదదర్శన సంభూతం 

బె ఢా నశోకంబు దు[ఖపరామ్ముప్ట 3 నె న ననన్ను 'బూర్వరు: ఎఖ్టుము' బ్రజలింపం జే జయు 

చున్న దానియట్టు మిక్కి లి వరితపింపం జేయునీవు వునరాగమనార్థం బరుగు 

"చుండ సుత్చాగణంబులకు నంశయంబు బే దదియునుంగాక భవత్సహాయులై న 

ఛ*నరుఐపిపషు యంః సుునం దొ ,-మహోసం చేహంబు నామో,ల మూ ర్రీభవించి 

యున్న దానియట్టు యాహు మన్నది హొరిసె సె న్యంబులును రామలక్ష్మణులు దు
పా 

రం చే  నసముద్రంటు చె 2 సజంగున చాటి రాగలరు వె నై నతేయునకును నాయ 
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వునకును నీకు నీమువ్వురకుం దక్క. దక్కినవారికి సము వలంఘనంబునందు 
సామర్థ సీంబు లేదు దురశికృనుం బై నయేతత్కార్యసంభుటనంబునం దుపా 
యం జేమి తడపి చెప్పెదను నీవు రావణాదివధ పూర్వకమనోకుణగూ పం బెన 
యిీకారష్టిసాధ నంబునసందు. బర్యా పుంత వె తివేని శ _కీసమ్మాద్ధియుయళంబును 
నీకె గాక నాకుం గలుగ చేరదు రాముండు ససైన్యుండై సముద్రంబు దాటి 
వచ్చి లంకాపురంబు శరంబుల శోవింపం జేసీ రణంబున రావణుం బరిమొర్చి 

విజయియె నన్నుం గొని పోయు నేని యది సాకు యశస్క్రరం బగు నంతియె 

గాక యదియె రామునకును సద్భశం'బె యుండు గావున సారఘువల్ల భున కట్టి 
వికృమం బనురూపం బెట్లగు నట్టుగా బోధింపు మని పలికిన నర్గోపహితంబును 
బరస్పరసంగ తంబును హీతుసంగతంబును బ్రాగను_కృరబు నగుసీ తావాక్యంబు 

విని వెండియు హనుమంతుం డి ట్లనియె, 940 
-ంధుర్టు. నానుమంతు(డు సీతకు వానరలబలవిశేషం బభిఎర్జించి చెక్వుట. వధం 

సీ, వైకీదేహి వినుము సర్వవనాట నేనకు నాథుండు పద్దినీనాథసుతు(డు 
శూరుండు ధీరుండు స్కుీవుండు కృత ప్రయత్నుండై యున్నవాలడతండు వేగ 
ఘోరకీశనవా స్రకోటిస మేతఠుండై వై రవధార్థంబు వచ్చునతని 
కమితసత్తు వ్రలు విక్రమాధ్యులు చి త్తనంకల్పసంపాతుల నల్పబలులు 

తే, వానరు లనేకు లున్నారు వారిలోన, నల్పభుజవీర్యు డొక్క_రుండై న లేండు 
ముహితీవిక్రము లెట్టికర్తుముల వెంట, వైన నెన్నండు హీనత లేనివారు. 911 

క. పరమోత్సాహయుతులు పుుష్కురచారులు "పెక్కువమార్లు సాగరధరణీ 
ధరగహనజంతుయుత యగు, స్థిర కర్థి. బ్రదత్నీణమ్థు చేసీనవారల్. 94 

క. నౌౌర్యనిధు లజ సృము పరి, పర్యటనమునం దధ$8 ప్రపాతీమునందుం 
దిర్యగ్గమనమునందు నృవార్యులు భుజస_త్ర్వ్వయుతు లుపాయజ్ఞు లిలన్, 918 

తే అచట నున్నవానరవీరు లందజును స 
మానబలులు మత్తుల్యులు మద్విళిష్టు 

లరయ నాకం కొం దక్కువ మయొనవాండు 

వారిలో నొక్కండును నిక్కువముగ లేండు. స్లిషత్వ 
క అచ్చుపడంగ నంభోనిధి, చెచ్చెర లంఘించి యేను +జెలునుగ నిటకు 

స్వచ్చితి. దక్కినవారలు, వచ్చుట కనుమాన మేమి వారిజ నేత్రా, 215 
క కృవుమున డాత్యము సేయం, బ్రమసియు ఘను లై నవారిం బంపరు రాజో 

త్రములు జధునురలం బనుతురు, తమలో న న్నట్టి వానిగా గనుగొనుమా, 
శ బాలు గొని ప్లవగులందటు, వాలాయము నొక్క పెట్ట వచ్చెద శిటకుం 

జాలింపుము పరితాపము, గీలింపుము చి శ్రమందుం గేవలముదమున్. 941 
వ, మజీయు నరకంఠీరప్టు బగురాములకు శగులుసముదితు లై న చంద్రసూర్యులభంగి 

వెలుంగు చు మదీయప్ఫవ్యభాగంబున వసించి నముద్రంబు దాటి వచ్చి లంక 



సుందరకాండ ము, 287 

నిశ్శంకంబుగాం జొచ్చి దివ్యాస్రుసందోవాంబుల బాంధవసహితంబుగా రావ 

ణుని రణంబునం బరిమొర్చి నిన్నుం దోడొ్కని యయోధ్యకుం జనియెదరు 
నీవు సందియంబు వదలి భ్ర్భ్రుసమాగమనంబు గోరుచు. బరమానందంబున 

నుండు మైన నీస్టుకాలంబున రావణుని బుశత్రామాత్య బాంధవస మేతంబుగా 

సంగ్రామంబున నాశంబు నొందించి విజయలవ్షీవి రాజవమూనుం జై చతిమం 

తుం డై నపావకునికరణిం 'దేజరిల్లుచున్న రాముని కీస్తుంబునం - గనుంగొని 

శశాంకునిం గూడినరోహి ణిపగిది నమ్మహాత్మునిం గూడి 'సుఖంచెదవు శోకంబు 

కడ చనుకాలంబు డగ్గతీయె నని యశేకీవిధంబుల న డేవి నాత్వాసించి ప్ర యా 

ణోన్ముఖుండై. వెండియు ని ట్సనియె 948 

ంధైయు హనుమంతు (డు సృయాణోను ఖండై సీత నాశ్యాానించుట. శయం 

వీ అవనిజ ధర్తాత్తుం జై న రాముని ధనుప్పాణి మై యున్నలత్షుణుని లంక 

వాకీల్ల్ నరికెట్టి 1'ఏంక VU హ్లండంబు పగుల నార్వ్ప'ు ఘోరభంగి సాల 

నోపురంబులు ధా ్రిం లం ద్రోయుచు నున్న కీశుల వేగ వీశీంచె దింక 

గాముని.6 బోలువిశ్రమ కాలి యస్యుండు 3 లేండు సౌమి క్రితో గూడి వహ్నీ 

ఆ, సహితుం డైనగాడ్చుచందానం గడు విజ్బం 

భించి దానవుల వధించి సురల 

నాజి దోలి తాగ్ధ్యం డమృతంబుం జేవాన్న 

మాడి. నిన్ను గొను సమంచితముగ, 949 

G. శీవణకానుబాణపరి వీడితుం డే రఘువన్ల భుండు సం 

తోషము గాన కా _రైమెయి6 చూలుచు గాసిలు చున్న వా (డు తె 

రోషమున కా దుశాక్తు నసురుకా దశకంకుని జన్మభూమి ఘోే 

శేషుషరంపరం దునివి యింపుగ నిక్ గొనిపోవు వ్రే వ్రేల్కిడిన్ . 950 

శాధీగోదా శ్రగుణో త్తరుండు విజయసైమాభి రాముండు దు 

ర్వారోదక గ పటు ప్రతాపుండు రిపు ప్రాణాంత కా పాదిదో 

సాగోదారుండు హూరికౌరుర్ధిండు రఘుమానాథు డాధీనరుం 

డీరతఃపతి నాజి గీటణంచు దేవీ చింత న్ శీటికిన్. 951 

వ. చేవీ నీవు పురందరునిచే. బులోవుజయుం బోలె రఘువల్ల భుని చే సాథవతి వైతి 

వంక నీఠశాతసపరిపాలీతం బై నలంకాపురంబునం 'బెద్దకాలంబు నివనించి యుం 

డవు మనోహారుం డె నరామునివదనంబు శ్రీస్టుంబున విలోకించెద వేను రాముని 

మొద్దకుం జనునంత్ర కెంత కాలం బగు “సంత కాలంబు సహించి యుండు 

మని “పలికిన మహాోత్తుం డగువాయునందనునినచనంబు విని యమ్మహీనందని పర 

మానందభో రితాంతేకికరణ యె పూనువుంతు నవలోకించి యిట్లనియె. 062 
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-ంర్వుర్టు నీత హనుమంతునితో రామునకు సందేశము సెన్వుట, ధ్రైుథుం- 

నీ, అనఘాత్త్య ప్రియవాది వై నని న్లని వృష్టి. సంప్రా ప్రి నర్ధసంజాతసస్య 
మైనవస సుంఫరయట్లు సరకేసమున వెలసీకి నీ పొక్ల విభునితోడ 

లంకను రావ్షసలలనాని రుద్ద నై యున్నదానింగ నన్ను విన్నవించి 

సందియపడకుండ సమదవోయసగర్వు మడంచినచంద మేర్పడంగం జెప్పి 

తే, రవికిర ణతుల్య వైనయీరత్న మొసలి, విభుని: దోడ్వెచ్చి రాతసవిభుని ఘోర 

గదనతేలమునం జంవించి కరుణ నాకు, జనపతితినూస్ప్వయం గ్రావా సౌఖ్య మిము, 

వ. అని లికి వెండియు రాము నుశైళించి యి ట్లనియె, రిర్శ్త 

క, మనుకుల నాతిలకము వమొ,నీన నీవు ముదంబున మణిసిలతిలకంబు౯ా 

దన రార గండ పార్శవ్రం, బున దిద్దిన చంద మెల్ల బుద్ధి దల6ంపుండీ. 9క్న్ 

వ. మహోశ్తా దివ్యం బె న నయాయూడారత్నంబు నావేశనుపరిరకీశంచై నయదిదీనిం 
జూచి నిన్నుంజాచినట్లుగా వ్యసనంబునందు నొక్కింతసంతోమీంచుచుండుదుం. 

బ్ ప్రల్ఫే యార్థంబు వీని నీకిచ్చి పుచ్చితి నిట్టికష్టంబులం బడియును హృదయ సంతా 

కరంబు లై నరా సీజన మా రవచనంబు లు ఫినియును గరుణానిథి “సగునీవు 

కునిం. జంవీ నన్నుం గానిపోయన ననునాశోంజేసియును వానువముంతుండు చను 

'దెంచి భవత్సం దేశంబు నెజింగించుటం జేసియునుభ్రాణం బులుచిక ,- బెట్టుకొని 

యున్నదాన నింక నొక్క_మాసంబు జీవించి యుండెద నంతకు భవత్సమాగ 

నునంబు దొరకొన చేని జీవితంబులు విడిచద భవద్విహీననై దురాత్తుం డగు 

రావణునకుం జిక్కి జీవింప నే ర్తునే యని యశ్రు పూర్ణముఖ మై పలికిన నచ్చేవి 
పరిజేవనంబు విని వెండియు వానునుంతుం డిట్లనియె. 956 

సీ, వై దేహీ రాముడు త్వద్వియోగాగ్నిచే నుడుకుచు దీనం జై యున్నవాడు 
యా 

అన్న చందము జూచి యనయుంకు సౌమిత్రి యధికదుఃఖంబున నకలు చుండు 

నీవిధ వుంత నాచే విని యన్ముహావీషలు పోనరవితతిం గూడి 

రయమున నరుదెంచి రవోయుతంబుగా బవ్నీంచి యరిం జంవీ బంక గాల్సి 

.ని న్నయోధ్యకుం గొనిపోదు రున్నతముగ, నీకు నెన్తానరించిన నీచుసతులు 
విధవఆ లై యెడ్చాచుండంగ విన్మిపు మోద,కలితనై 5 చోక్కు కాలంబు గదియవచ్చె. 

. ననజూతనేత్ర యింక నీ మనమున శ్లోకంబు దక్కి. మానుగ ఠరఘువ 

ర్యునిళుభ స సందర్శనము, ట్లనిశముం గావ్న్ంచు చుండు మకిమోదమునన్. 98 

దేవి మహానుఖావుం డగురాముండు సంతోమీంచునట్లుగా నింక నొక్కయభిజ్ఞూ 
నంబుగల చేని యాన తిమ్మనవుడు నన; మ్మహీపు శ్రి త్రి ప్రాణసనుం ష్ నశిరోబూవణంటు 

నీకిచ్చితిరామునకు నున ,యంబుడే నేయ నిదహోచాలుదీని వలోకించి రాముం 

డు నిక్క.౦బుగా నన్ను. పాచి వచ్చిన వా “(డవని న్న్ను నున్నించు సందియంబు 

నల దని పలికిన న ద్లేవివచనంబు విని వొనుముంతుం వా సంతుష్టాంతరంగుండే. 
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- ౨ పస లు ( 
జన నతనీం జూచి వె చేహీ య,శ్రుపూర్ష ముఖ యె బాప్పగద్ద్గదస్వరంబున 

ని ట్లనీ యె, 959 

-ంర్టురూ నీక హనుమంతుని విడుకొళ్పుట. చుఢుం- 

తచ్చరణంబులు శిరంబు సోయం బునకపున9 ప ణామంబులువేసీ గమనోన్తుఖుం 

చ. అనిలతనూజ సింహానిభో లభ్భుతపిర్యులు రామలత్ష్మణుల్ 

ఘను(డు దినేశనందనుం డకల్మపచిత్తులు కీశపుంగవుల్ 
మనమున నుబ్బ నాదుకుశలం బెటీ(గింపుము రానుమూ ర్తితో 

నను గడ తేర్చునట్టు కరుణంబుగ నావచనంబు చెప్పుమా, 960 

ఛా, ఈరత్షఃపతివిట నిష్క_టములో చే నున్నచందంబునుకా 
ఘోరం జె నమదీయశోకమును రక్షో భామినీతర న 
క్లూరో క్ట ల్పకణం బజెటింగిలి గదాతోణీశళుతో జెప్పు మే 

పార న్నా తెలు గల్ల మౌర్లమునం గ ళౌష్టాణంబు నీ కయెడిన్, 961 

క. అని పలికి వీడుకొల్పిన, మనమున హర్షించి తన్ను మానుగం జరితా 
రునిగాం దలయచు మారుత,తనయుం డచ్చోటు వాసి తనచి త్రమునన్, 969 

వ. కార్య శేషం బెట్లని వితర్కి_ంచె, 068 

ఎధుద్దు హనుమంతుడు సీతం వాసి కార్య శేషం బాలోచించుట, ఛైద్దుం 

క, జనకజను గంటి మానుగ, నిననంశజుకుశలవా ర యజింగించితి రా 

మునినత్కృప నావచ్చిన, పనియంతయు నేటి కిటు సఫల మయం గదా.964 

శే. ఇంక రావణుతోడ న శేండ్రుమహీమ, లభినుతించి సంభావీ.0చి యశేనిచంద 
మంతయు సవి స్తరంబుగానరయంబోలు, నిపుడు దీనికిసదుపాయ మెద్దియొక్కొ.. 

చ. దనుజు అధర్షచిత్తు బతిదర్పితు లుగ్గతు లుగ పాపవ 

రను లటు గాన ఏీరియెడ దానము సావుము భేద మేమియుం 

పనిగొన "చేను విక్రనుము పాటిగం గైకొని టైత్యవీరులం 
దునిమితి నేని యవల న్భృుదుత్వము పుట్టు నిశాటభ ర్రకున్. 966 

క, పాయక సుజనుల కసనృతి,. సేయుచు వర్షించు వానిచి త్రము దండో 

పాయమునం గాక యితేరో,పాయంబులం జక్క_ండునె పరికింపంగన్. 961 

తే. పృథివి నెవ్వాండు కార్యనిర్దిమ్లుం డగుచు, బూర్వకార్యవికోధంబుపుట్టకుండం 

దివిరిబహు కార్యములనునాధించునాతీ ఆడ ఖల క” ర్యని ర్వాహాకుండ నగ బరల, 

శే, పరగం గార్యంబు మిక్కిలి స్వల్ప మైన, దాని శేకకారణము సాధనముగాదు 

బహూువీధంబుల నర్థమెన్వాం డెజుంగు, ధర నతండు శ్ క్పుండర్థసాధ నమునందు, 

రురు హనుమంతు 6 డశోళనీనమును భంజింప నిశ్చయించుట, శురుం- 

నీ, ఏ నివు దూరక యేంగి దశాననుం జెట్టివాం డేచంద మెంత సత్త్వ 

మెజింగంపు మని మొన వేళశ్వరుం డడిగిన నే మని చెప్పుదు నతనిచం౦ద 
117 



290) గోవీనాభ గామొయణము 

మెజింగి పోవుట కర్త మింతకు నారాక యజింగించి విక వువృ త్రి దాల్చి 

దనుజులతోడ యుద్దము? జేసి కార్యంబు ధీరత్వమును “హావ కేటపతిచి 
రు 

. నమరమునం బం క్రిశంకుని జె"ర్వపీరస్థ, స త్త్వ్రబలగర్వములు వానిసావాసంబు 
నాబినిపుణత హృనయస్థమైన మతము, సర్వము నెబుంగనగు నాకుసంతసమున, 

. ఆరజనీచ శేశు వ్రీయ మైనవ' నం విడి నే లో పోర సము 
వ. 

చారులఅానికురటితరు 'సంయుతమై యలనందనో నాం 

ul రనుణీయ కాంతి? జెలువారుచు నున్నది చిచ్చు శుష్క కాం 

తారమునట్లు దీని. బరిణాశము నొందంగం జేసెద న్వడిన్. 07 1 
ఇటుల వనంబు భగ్న మగు కుంతయు. డా విని పం క్రికంకుం డు 

తట మగు కోపవేగమున చె త్యబలబం బులం జంపు నాజికిం 

జటులత నేగుడెంచి రభనంబునం దాొకుదు రట్టు దా౭కినం 

దటుకున చారి జంపి సువథంబున నేగధ రామునొద్షకున్ . 979 

డకోకవనము నంత శ చుట. అడురు సనుమంలు 6 డకోకవినము నంతెము విజచి వై చుట చ్చుర్టుం- 

అని చింతించి యదియె కర్ణంబుగా నిశ్చయించి యన్మూగున్నందనుండు తలో 

త్పాటనచాతురీధురీణుం డె డై నసమోరణునిభంగి వగంబు వహించి ప్రావృట్టాల 

వలావాకంబుకరణి మేను బెంచికాలహుతా శనునిచాద్చునగగ్రో నోధంబరనీక్ రించి 

ప్ర భయకాలమారాం కమండలంబు పగిది ముఖనుండలంబు గ్రాల రావీసక్షయ 

నమ్ త్తం బె నధూమ శేతువుంబో లె టాంగూలంబు దనర సనంతేబలసంపన్నుం 

డై పిజ్బంభించినృమషండంబుల నుత్పాటింపనారంభించియంబరోల్లి ఖత శాఖా 

శిఖా ౫ ౦బు లై నభూ రువాంబులు బతలుసడం ద్రోయుచు లతావితానంబులం 

ద్రెంచుచు నీకుంజంబులు భంజంచుచు సింహాహా, స్త్రలవరావోదిల్ర్రారమృగం 

బు బాఆఅందోలుచు (బర్వ తా ంబులుచూర్ష ంబుసే యుచువా దీకూపంబులు 

పూడ్చుచు గంధసి ౦ధురంబులీఎజలాశ యంబులుచొ. చ్చికలంచుచు. దాన్రుకిసల 

యక్సాంతంబు తై నకొమ్మలు విజుచుచులతాగృవాచి త్ర త్ర గృవాళిలాగ్భవారబులు 

విజుగందోయుచు ఫణరబులు రాల్బుచు బుష్పుంబు సలున్యూలించుచు నిట్ల నేక 
ప్ర కారంబుల న్చీత్ర యున్నశింశుపానృతుం బొక్కటిదక్కందక్కి న నవనంబంతీయు 
విధ స్తంబు గావించిన సవ్వువం బూరువేగసమున న్యథధితవృకంబును గ్లాంతేద్రును 
లతాయుతంబును జబ బ్రభిన్నసలిలాశయంబును జూర్తి ర్రితపర్వతా ౫ ౫ ౦బును వినాళిత 

శ్రిడాగృవాచి త్ర త్రగృహలతానృవాశిలాగ్భవాంబునేవ్యాకులిలీము వళోరగ వ్యాళ 
మృగ౦బును సముత్పొాటితలతాసమూ వాంబునై దావానలవాతం బై నళుష్టా 
రణ్యంబుపగిదిం బ్రణస్టహాపం [బెయొప్పె మట్ కియుమృగపణీ. గణంబులుభయ 
ఏ త్ర స్తంబు లై రాక్షసులకు హ్రూరనిమి త్త తంబులు చెలుపుచు విక్సతస్వరంబున 
విళోవంబులు నే సేయుచు. బజివందొడంగి మతి యు బ్రనుదావనం_బె నదళవదన 

ప్రమదావనంబు వికసిశాశోకలతా ప ప్రతానం బయుద్ధను హను కుద్చలంబువలన 



సుందరకాండ ము, $91 

శోకలతొ ప్ర తానం బె యుండె వృతభంగస్వనంబున లంకాని వాసులగురాశును 
లందణు( ద్రాససంభ్రాంతు ల రి లైజుంగున మహో చేజుండును మహోసత్తు ఏం 

డును ముపహోపాహూాుుండును మహాబలుండు నగునముహోబలనందనుందు పము 

చాననం౦బు నిర్షూలంబు చేసి రావణున క త్యంతవ్యళికంబు సంపాదించి రోష 

సులకు భయావహం బెనశరీరంబు నహించి నిజ తేజోజాలంబు గగనలతవ్షీకిం 
వీతాంబరత్వంబు సంవాదింపం దోరణాగూథుం డై శంకింపక మహాబలు లైన 

'పెక్క.౦డ్ర, రక్క_సులతోడ నుక్కున నొక్క_ం౦డె రణంబు సేయ సమగ టై 

యద్భుతప్ర,తాపంబునం దేజరిల్లుచు రావీసులరాక కెదురు నూచు చుండె 

నప్పుడు, 978 

డర రాషసొంగనలు మేల్కు_ని సీతను ననము విటీచిన వాం డెన్వం డని యడుగుట. శశ 

మ. తీరుభంగస్ఫనము ృయంకర ఖగ ధ్వానంబు లాలీంచి ము 

వ, 

Cr: వ 

పష్కర దై త్యాంగన లెల్ల మేల్క_ని వినస్థం బె నయుద్యానము౯ 

గిరితుల్యు౯ వారివీరు ఘఫోరబలు6 బంశేజా ప్పసంకాశు వా 

నరవీరు౯ా వానుముంతు గాంచి భయసంత్రస్తాత్సు లై యందటున్, 974 

. జనకజ డాయ నేగి కడుసంబర మొందుచు సీత యెవ్వం డీ 
వనచరుం డేటి కిచ్చటికి వచ్చెను నీ విపు డేల ఏనితోం 

బనివడి మాట లాడితివి బాగుగ నేమి శుభంబు దెల్బ మం 

తనమూర నెన్వం డంసపె నిది దాంచక మా కెజింగింవు మెంతేయున్* 918 

అనిన విని వై దేహి వారి కిట్లనియె. 976 

. తీజుచుగం గావురూపు లగు దైత్యులమాయలు మీశె గాక నా 

తరమె యొజటుంగ6ల బాములపదంబులు పాములె గా కెటబుంగ నొం 

డొరులకు శకస మే యితని నొక్కనిశాటునిం గాం దలంచి ని 

వ్వైజిపడి యున్నదాన నన్లు వెండియు మో రిటు లేచ చేటికిన్. 971 

. అనిన నద్దాన వాంగనలు భయంబున సీతం గాచికొని యుండిరి కొందటు భీమ 

రూపుం డగువానుమంతునిప రా క్రను ప్రకారంబు రావణున కెజీంగించువా రై 

యతిత్వరిత గవమునంబున రావణునొద్దకుం బజిచి వికృతానన లై యి ట్లనిరి,978 

రురు రాతృసాంగన లశోకవనభంగ క్ర కారీమును రాఐణున కెణింగించుట. చుం 

దను జేంద్ర యెన్వండో ననచరుం డొక్కండు మన యశో కారామమధ్యమందు 

జనకజతోం గృతసంవాదుం డై భూరిభుజబలంబున భ వద్ది వ్రజగ ణాయు 

తం బెనవనము విధ్య స్తంబు గావించె సరయ నొక్కమహీజ మైనలేదు 

భయదరూపమునాం జూపరులకు విస్మయం బురుభీతి పుట్టించు చున్నవాండు 

కే, అనిమిపాధిపుం. డంపెనో యముడు పంప 

నో కుబేరుండు జంపెనో లేక రాము 
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డవనిసుతవా_ర యరసి రన్మునుచుం బంప 

నిటకు వచ్చినదూకీయో యెబు(గ రాదు. 979 

చ. తరువులు గూూల్లై యు నిషగుల తామరసాకరముల్ గలంచియు 

న్ఫూరుచిర హేమ శై లములు మార్షము చేసియు6 గూ+పవాపిక 

ఫ్రరువులు పూడ్చియు౯ లతేలు ద్రెంచియు జానకి యున్నశింళుపా 

తేరు వది ద్రుంపం డయ్యు నలంతం నడి యో నని తావనార్థ మో, 980 

క, ఏ మాసీళకడ కుం జని, యామర్మ_ట వీరు డెన్వం డిచ్చటికిని రా 

'నేమికతం బని యడీగిన6, గోమలి మా కిట్టు లనియెం గోపం బెసంగన్. 981 

చ. తజుచుగం గామకూపు బగుదై త్యులమాయలు మోశె గాక మా 

తరమే యెజుంగ6 బాములపదంబులు పాములె గా కెటుంగ నొం 

డోరులకు శకస్థమే యితని నొక్కని శాటునిం గాం దలంచి ని 
వ్వైజపడి యున్నదాన నను వెండియు మా రిటు లేంచ నేటికిన్. 982 

వ. అని తా నెజుంగనీయట్లు వలికిన విని మే మందజుము భయంబునం దూలుచు 

భీసురూపుం డగుక పివృ త్తాంతంబు నీకు విన్నవింపం జనుదెంచిలిము. 98 

ఉ. ఓదనుజానీయో త్తమ సముష్లతి నెవ్వడు సీతతోడ సం 
వాదము! జేసి నీవనము భగ్న మొనర్చి మహో గ్రభంగింగ 

వ్యాదుల కెల్ల భీతి యొవనన౯ జరియించెడు నట్టీసష్కుట 

ఇ్చేదిని వానరు౯ా దునిమి శు మున న్యముం గావు మి త్తణీన్. 984 
రుడు రావణుడు హనుమంత ఎమో చిక సనబదిచేలరాడను.. టంపుట. ఛుఠుం- 

వ. దేవా భనన్మనగిపరిగృహీత మైనజానకితోడ నెవ్వండును సంభామీంప సమ 
ర్థుండు గాం డక్కార్యంబు. జేసినవానరుని వధింపు నునిన విని రాత్స సేశ్వరుం 

డై నరానణుండు కోపసంవ_ రి లేతణుం జై చిళతాగ్నిచంవంబున మండి దీపం 

బులనలనం దొరంగునార్చిే స్నవాబిందువులుం బోలె రోషవిశేషమంబున 

నేత్రంబులవలన నశ్రుబిందువులు రాల నతిరౌద్ర దర్శనుం డై వానూము 

న్నిగ్ర'హోర్థంబు లోకథయంకరు లై నయముకీంకరులం బోలినమహాళూరులం 

గింకరనామభేయుల నాత్మ సమానుల నశీతిసవా స్త ంబుల నియోగించిన 
మహోబలులును మపహోదరులును నుహాదంమ్హులును “ఘోేరరూవులును మహో 

సత్తు ఏలు నగున యెనుబది వేలరక్క_ను లుక్కుమిగిలి దిక్క_రటికర్ల పుటంబులు 
బ్రద్దనువాజం 'బెనుమొగుళ్లవడువున నువై్చ్బర్నాదంబులు చేయుచు గదా 

ముసలముడ్గరభిండి చాల కేళవాల శూల పరిఘ పట్టి సప్రాసకుంతఠతో మ రాది వ్విధ 

సాధనంబులం గై సేసి నీమణరభ సాతిశయంబున నగరంబు 'వెలునడి హనూము 

ద్లవాణోన్లుఖు ఆ యుద్ధాభిజూనంబున దావాగ్నిలో నుజుక్ గమకించు 
కలభంబులచాడ్పునం దోరణారూథుం జై త్రీలోకంబుల న్మాకృ్కమింప నుపక్ర 

మించిన త్రివికృవు దేవ్రభంగ నవక్రవరా శ్రోమంబునం గ్రారుచున్న నమిఃర 



ఉ, 

సుందర కొ౦డము. 208 

కుమారు డాయంజని యమ్మహోఏరునిం బరి వేష్టించి య గృభాగంబున సంగ్రామ 

లంపటుతై. పొల్చి నిల్చి రిల్తెజంగునం దనముందడట దోచిన రాతసకింక రుల 
నిరీశీంది సవమరసన్నాహసంరంభవిజృం భితుం డై మరకున్నంవనుం డముంవపరా 

కృమంబున లేళ్ళం గన్నసింగంబుభంగి నుప్పొంగి, 085 

కాలునిమవూడ్కి. కూలధరు కై వడిం గ్రాలుచు మేరుభామిభ్ళ 

లీల శరీర మొ ప్పెసంగ 'లేఖపతిధ్వజ తుల్య దీర్ధలాం 

గూలము ద్రిష్పుచుక "దెసలు ఫూర్చిల బెట్టుగ నార్చుచు న్సుజా 

స్ఫాలన మాచరిం చెం గుల లగుహ ల్ప్రతిళశబ్బ మియ్యంగన్ . 986 

శొ,ఆరావంబు నఖండ చండతరమై యా శావకాళస్థ Xo 

ల్ 

భీరోడారకరీం దక ర పుటని ర్భేదంబు గావింప చే 

వారు ల్చేష్టలు దక్కి మూర్చిలరి దీనారావము లేయుచు౯ా 

ఘోర ప్ప క్రీయ మింటనుండి ధరపై గూలెలా ఖగ, వ్రాతేముల్. 987 

ఇట్లు “భవనవోభంబుగా భుజూస్సాలన౦ బు. చేసి నిర్మలం బగుతీనమనంబున, 

చ. అనిమొన చేవడానవుల కై న నెదుర్వంగ రానిరాఘవుం 

వ, 

డనిమిషలోకసన్నుతమహాభుజవి కృముం డై నలత్షణుం 

డనఘుండు గంధ వాహు(డు సమంచితశెౌర్యధనుండు సూర్యనం 

దనుండును నాకు సంగ రమున న్లయ మిత్తురు గాక సత్క్బృపన్ . 989 

_ధుర్లు సానుమంతు (6 “'డెనుబది వేలరాతక్షసుల నీందణం జంపుట,: రుణికా 

. కోసలనేత మైనరఘుకుంజరు దాసుడ భూధరంబుల౯ 

గాసిలం జేయునంతేటియఖండబలుం డగు గాడ్పుపు త్రుండ 

న్వాసవసద్మ్యగ ర్భృయమ వై శ్రవణాదుల చే వరంబుల 

న్య్వాసిగం గాంచి శౌర్యమున వ్రాలినవాండిమ గండ చెంతయున్ . 990 

. అనిమొన నాకు రానణసహా సము లైన నొజంత యేమి రొ 

మునికరుణావిశేషమున భూరిశిలాతరుసాధ నంబులక్ 

దనుజుల నందణం దునిచు తప్పక లంకను బొడు చేసీ భూ 

తనయకు భ క్రి మక్కి సుపథంబున నే7ద రామునొద్దకున్ . 991 

అని నిశ్చయించి నభ స్వన్నందనుండు సమరోన్ముఖుం డయ్యె నంతకు మున్ను 

రణంబునకుం జనుదంచి తదీయాస్ఫోటితేశ బ్దంబున ఛ యశంకితు లె యున్నరా 

కుసకింకరులు కొండొకదడవునకు స్వామిసం టేశనిళ్శంకు లై సమున్నతం బై నసం 

ధ్యా కాల మేఘంబుచ ంజంబునందోర గాడూధఢ
ాందై యున్నయమ్మహోవీరుం జూచి 

కదియనరిగి భీమంబు లగుని శాతశ స్త్రంబులం బ్ర వారించిన నవాగ్టనరసీంహా
ంబు 

కడు నలిగి వె న'తే యుండు మహోరగంబుంబో లెం దోరణా 
శ్రితంబై నకాలాయ 

సమయం బగుసరిఘుం బులీలం శీల నందుకొని రయంబున నాకాశంబున శెగసీ 



494 గోవీనాథ రామాయణము 

విచి త్ర ౫~తులం దిరుగుచు వుహావేగంబునం బటి తెంచి శ కు ౦డు శతారంబున 

జ జై త్యూలం బో ల నప్పరిఘాయుధ ౦బున నొకాక్క_ వే టునకు టై దశశతసవా స స్తనం 

ఖ్యాతంబులుగా నద్దనుజకింక రుల నిశ్శేవంబుగా రూపుమౌావీ వెండియు సరా 

ము కాండీ. యే శ్రోరణంబుమిందికిం జనియె నంత పాతీశేషు లగురాశీ సులు 

ధయభ ఛాంతుతై నీ శ్రుంబునం బజ తెంచి యశీతిసవా స స్రసంఖ్యు లగు రాత్షసకిం 

కరుల౦దణు హైనరునచే నివాతులై రని రావణుని కెటింగించిన, 999 

ంయ్రైల్టు రాపణుండు హనుమంతుని పె చికి జంబుమాలిని బంన్రేట ర్రైథుం- 

ఉ. నృతుచరా గ గణురి భుజ వీర్యము తా విని భూరరోవుచూ 

కేమణుం డై కడంగి దనుజేంద్రు (డు సంగరదుర్ణయు నృలా 

ధస్టామేునిం గార్యదతునిం ట్ర టవా సకుమూరుని జంబు మాలి యక్ 

రాతశుసవీరు ను _త్తమపరా క్ర కమరీలుని బం పె నాజికిన్. 993 

చ, అత. డరుచెంచునంతకు శోహాబలశొలి మరు త్సనూజుం డు 

ద్గతు లగుదై త్య కింక రుల దప్పక గీ టణంగంచి యంతేం జం 

డతరనిజో గృ దోర్చలవినాళిత మైనవనంబు. జూచి యం 

దతులితభంగి నొప్పునొకహాటక సొధము గాంచి యాత్రలోన్, 994 

క, ఈవన మంతయు భగ్నము, గావించితి నింక నొక్క_కాంచనసౌధం 

వీనంక(* దప్బ్పియున్నది, ప్రావీణ మెలర్ప దీని( బడంగూల్చ నగున్, 005 
న, అని చింతించి య చింత్యబలపారుషుం కగునవ్వానర శస ముండు నిజభుజూసిక్ర ర్ 

నుంబు ప్రకటింపం జేయుచు నతిజవంబున మహోన్నత్రర టె నమేరుశిఖరంబు క్రి 

య నొప్పుదున్న శో చ చై త్యర్రుసాదంబుమిాందికీలంఘించి నిజ కేచేజాలంబున రెండ 
వమా ర్రాండునిమాడ్కి దుర్నిరీముం డై ప్ర భావవిశేషంబున మేను. బెంచి 
విజృంభించి సమున్నతం బె నపారియా త త్ర పర్వతంబుక కరణిం జూసట్టుచుం బ్రళ్ 

యకాలధారాధరంబుకరణి + గర్సిఖుచు సిరహానాదంబు చేనీన. 996 

ఎయురు హనుమంతుడు వై త్య పాసాదమును భగము సేయుట. శుశుం 

ఉ. ఆనినదంబుచే జగ ములన్నీ యు ఘూరి లె ధారుణే ధ్ర్యము 

ల్యానుగ సంచలించెం బొరల నృడియె౯ జలరాసు లన్నియిక౯్ 

దీనత నొంబె భూతములు దిక్కులు వీంటటలువా ఆం బవ్నీసం 

తానము మీంట నుండి వసుధం బడియె సృహుశా ర్తి మ్రైోయుచున్. 997 

ఉ. అంత మరుత్సుతుండు ఘటితాంజలి యె కడునిష్ట రామునిం 

బంతముతోడ ల త్ష్మైణుని భానుకుమాను స సమిరుని౯ా న్ర.చ్రీ 

కాంతుని జంద, జూటు జనకశీలెినాథ తనూజ నాత్మ ల్ో 

నంతయు ఛ్ నాకు జయ మీత్తురు గా కొని సన్నుతోంచుచున్. 998 

కొ ఇ్రనవంశేజునకు దాసుండ, ననిలున కౌరససుతుండ సాదిత్యకుమూా 

రున కా ప్తుండ రిపు సేనల, శెనిశము నంతికు. పనంగ నలరిన వాయన్, 999 
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చ, అని మొన నాకు రావణసవాస్రము లైన గొజంత యేమి రా 
ముని కరుణావిశేషమున భూరిశిలాతరుసాధ నంబుల౯ 

దనుజుల నందణకా దునిమి తప్పక లంకను బొడు చేసి భూ 

తనయకు భక్షి య్రక్కి_ సువథంబున చేగెక రామునొద్దకున్ 1000 

కే. అనుచు. దలపోసియవిమానాధిమాథు(, డగుచుమూరుతి వై త్యస్థులె నఘోర 

చె త్యవీరల కెల్ల శ్రోధంబు వుట్ట, గగన భాగంబు దిక్కు.లుపగుల నాశ్చె.1001 

యుడు హనుమంతు 6డు చైత్య ప్రీసాదరకుకు లగురాొక్షసుళం జంపుట రతం 

వ. అమ్మహాధ్వని విని చై త్యపాలశతం బదరిపడి లేచి కీషుంబున నానావిధసాయ 
కోంబులును బ్రాసని వ్ర్రీంశ పరశ్వథాదిసాధనంబులును ధరించి రయంబునం బతి 

తెంచి మారుతిం జుట్టుముట్టి యట్టహాసంబు చేసి భాగీరథీజలాన_ర్హంబులపగిది 

మండల ప్రణారంబుల సవాస్థపసవ్యంబు గాం బర్మిభ్రమించుచు నదభృ మహాభ్ధ, 

నిభంబు లగుపరిఘంబులును రవికిరణసంకాశేంబు లగునిశాత సాయకంబులును 

గుప్పించి నొప్పించినం గినీసి 1౧09 

సా, అంభోజూ ప్తసమాన తేజు డగుకీశాగ్రో సరుం డప్పు కొ 

లాంభోభ్ళన్ని చయంబుమాడి_౯ దను నత్యంతంబుగా బెంచి స 

ర్య్వాంభోధుల్ గలంగంగ నార్చుచు విమానా గ_స్పదీర్ణ ధ్వజ 

స్తంభం బొక్కటి పెల్లగించె సుభుజా సంరంభ మేపాఠరంగన్. 1008 

వ ఇట్లు జాంబూనదపరిహ్మృతం బె నవిశాలసౌధ_స్థంభ ౦బు న శృమంబుననుత్చా 

ఉంచి జిఅబిణం ద్రిష్పుచుః 1004 

మ. ఘనుం డామారుతి ఇ తృసాధమును ఏకం గాంచన సంభమఘ 

టన సంభూతమహో గృనహ్నిశిఖల౯ దగ్గంబు, గావించి పె 

ల్చన నింద్రు,ందు న తారధార నసురవ్రాతంబునుం బోలె గ్య 

దన న ధైత్యళశతంబునుం దునిమె నుద్దంగప్ర తాపోన్నతీన్ .. 1005 

వ ఇ ల్రెంగునం జై త్యప్రాసాదరతుకులం దత్త ణంబ జముప్రోలికిం బుచ్చి యంతరిత్షు, 

గతుండై నిజలేదంబున నింగి వెలుంగం జేయుచు రావసు లందలు విన మేఘ 

గంభీరభాహణంబుల ని ట్లనియ 1006 

వీ, రాక్షసవంశనీరదమారుళతం బగురామునిపల్నినీ రావణుండు 

పంచనటమునందు వంచించి కొని తెచ్చె నభ్ముహోతుని మిత్రు డగచ రేంద్రు+ 

డనఘుండు సు గ్రీవుం డాసీతే వెదకంగ నాత్త్యస మానుల నధికబలుల 

వశవర్తు లగువారి వానరశ్రేస్టులం బెక్కం క్ర బంచిన నుక్కు_మిగిలి 

శే, యన్కభంబుగ( జెలేంగి దిక్కు_లందు, సంచరించుచు నున్నారు సమదవృత్తి 

వారిలోపల నే నొక్క వానరుండ, నిచ్చటికి సీత వెదకంగ వచ్చినాండ. 1001 
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వ, మణి యు నాను గీ వునకుదళనాగబలులు నుదళళత నా గబలులునుడశసవా స్త నాగ 

సీ, 

వ, 

బలులును ముహోాఘనాగబలులును వాయు సమాన వేగులునుసింవావి కాంతగమ 
నులును నృప్ర మేయపరాక్రములును వై న లేయపభావులునుదంత నఖాయుధులు 
నగుహరియూథపు లనేక శతసహా స్తాయుతేకోట్యర్భుదసంఖ్యాతు లున్న వా రట్టి 
సె న్యంబులం గూడి రాక్ష సవధార్థం బులంకమిందికినిశ్శంకంబుగాంజను చెంచు 
నదియునుంగాక రావణుం౦డు మహోనుభావుం డగురామునితోడ నిపూ_రణం 
బుగా వెరంబు గొనియె నింక నెక్కడిలంక యెక్క_డిమోా రెక_డిరావణుండు 
పరా క్రమధుర్యుం డగురఘు వర్యునిశర పరంపరల నిశ్చేషంబుగా వుడిసెదరు సంది 
యంబు లేనని పల్కి హానుమంతుం జెప్పటియట్లు తోరణారూఢుం డె వైరి 
సమాగమంబున శెదుకుమాచు చుండె నంత రావణుని చేత ననుజ్ఞాతుండై. 

ఎదరు జంబుమాలి హనుమంతుకణేకు నచ్చుట. చత్రం 

లలితసువర్ష కుండల తారహోర కేయూరకోటీ రాదు లొప్పం దాల్చి 
యసవానదివ్యర కాంబర మాలికాచందనంబులు మేనం బొందుపటిచి 
కమునీ.మలోహీ తాంగ ష భావీచీవికాసిత్రం బె నకంకటము దొడిగ 
జంభ శాసనశ రాసనసమానోద గృతరచి త్రమణి యు కధనువుం బూని 

. రాసభంబులం భూన్చినరథము నెక్కి 
చండకోద౦డటం కారశబ్ద మళని 
నిసనముభంగి దశదిశల్నిండి ఇెలంగ 
నాలమున కుగ గతి జంబువమూాలీ వెడల, 1009 
అ తెటింగున నతిరాదద 

—D ey 
ర్భనుండును మహాోదంష్టు/౦డను విన్భ_త్రనయనుండును 

బ్రచండవి క్రముండును మహాకాయుండు నై కరవాలభిండివాలళూలాదినానా 
సాధనంబులు ధరించి నిజకవచ ప్ర భావిశేషంబున వై శ్వానరునిభంగి వెలుం 
దూదు_నుచై్భర్నాదంబున నిలునిలు మని యదల్బు చు రథ నేమిచ కృతుల్ణసము 
శ్ఞూతమహీపరాగంబు గగనంబునకుం బీ కాంబరత్టంబు సంపాదింప నతివేగం 
బునం బజు తెంచిన, 

1010 
. అంతేకుభంగి ఘోరరభసాతిశయంబున కౌాకన్ళ త్తి న 
త్యంతమహోే గృ కోపవివశాత్మకుం డ్రై చనుదెంచుదైత్యు న 
ఖంత నె చూచి వాయుసుతుం డభృన వాలము ద్రొప్పుచుకా మది 
న్సంతస మంకురింప ఘననాద మెలర్పంగ నుండె న త్తణిన్, 1011 

రురు జంహపుమాలి సూనుమంతు నన్ యుద్ధముచేసి చచ్చుట, చైయుం 

ఆవారివిరువి కృమపిహారము. జూచి సహింప కుగుం జె 
వా సాహస మొప్ప దానవుండు శక్రునం దాం కెడువృత్రులీల ను 

'త్సావా మలర్పం డాంశి పటు దారుణ కాల కటాత్ససన్ని భా 
వ్యా హత హే మపుంఖనిశితాళుగము ల్నిగిడించి వెండియున్, 1012 
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నూలి వానుమశితు రురు జంబు నితో యుద్ధము చేసి చచ్చుట, ఛుధం 

క, నదనమున నర్ధ చంద్ర, పృదరంబును గర్జి దృఢశరంబు శిరమున౦ 

బదినారసములు భుజముల, నవ రంటంగ నేసి యాన్చె నతిరభసమునన్, 1? 18 

వ అప్పుడు. 7 1014 

క. గురువిశిఖాభివాతం బె, వారివీరునితాన్రునదన మలరారె విభా 

కరకరపరివిద్ధం బగు, శరత్సముయపఫుల్లర క్షజలజముమాడ్కి. న్. 10:5 

శ్రే, మజియు మారుతిరకాస్యమండలంబు, కోణిశకణాభిపి క మై చూడ నొప్పె 

ర క్షచందనబిందుసంసి క్త మై న, భంబున వెలుంగునననుహోపడ ముట్లు. 1016 

చ, అనిలతనూజుం డిట్లు దనుజాళుగవీడితుం డై నునంబునం 

గనలుచుం బార్భ వ్రభాగమున. గ్రాలెడునొక్కమహోపలంబు ను 

క్కున( బెకలించి తెచ్చి వడి ఘోరతరంబుగ జంబుమాలి వై 

ననఘుండు వీచి వై చె ముద మారంగ మింట సుపర్వు లుబ్బంగాన్. _ 101 

క. కడు నలిగి దానవాధము(, డుడుగక పజి తెంచునమ్మహోపలమును దాం 

గడువడి. బదిబాణంబుల, నడుమ నె చూర్లంబు శేసై నాకులు బెదరన్. 1018 

ఉ. ఆవిధ మంతం జూచి హృదయంబున సై (పక చండశౌర్యుం డా 

పావని తేత్సమోపమున భాసిలునొక్క_విశాలనాల మెం 

తే వడిం బెల్లగించి కడుం 'దెంపున నంబరవీథిం ద్రిప్పి బౌ 

హోవిభవం 'బెలర్ప దివిజారిపయిం బడ నేయ నంతలోన్. 1019 

శా. ఆరా త్రించరుం డుగృ కార్ముక విముక్తా నేక కాండంబులక.
 

ఘోర ప్ప క్రియ సాల ముద్ధతీ నిలం గూలంగ ఖండించి యే 

ఫారం దూపులు నౌల్లు మ_స్తకమునం దై దమ్ము లంసంబులం | 

దాటు న్నాలుగు బాణముల్ హృదయమం దత్యుగ్రుం డై .యమేసీనన్. 1020 

సాయకపరిపూరితతను డై యనిలసుతుండు కోప మగ్గలముగం గా 

లాయసముయ మగుఫఘన పరిఘాూయుధముం బూర్వమట్టులందుకొని వెసన్. 1021 

చ, చదల మిడుఠగుజు ల్పదర. జయన్టీన లావ్రకొలంది పిచి బె 

ట్రినముగ వెవ( గొండపయి. దీవ్ర గతిం బడుదారుణోల్లస 

ద్నిదురముమాడ్కి_ నంతకునిభీకరదండములీల వీళతో 

GR 

నది పణ తెంచి జై. త్యునురనుందు వడిం బడియె న్మహోద్ధరిన్. 1022 

వ. ఇ త్రెజంగునం బడుటయు. దత్హ ణంబ. 1028 

క. కరచరణమ స్తకంబులు, సురుచిరనుణిభఖాషణములు చూర్చము లై ని 

ర్దరవై ర తళ ఇమ యు,ర్బర పె ( బడే సూతరథ్యరథ సహితముగన్ . 1024 

వ. అంత. 
1025 

ఉ. అచ్చుగ వాయుపు
 త్ర పరిఘాభి వాలి నృకలీకృతాంగుం 

డై 

చచ్చి నజంబుమాలిం గని సంభ్రాము లై పరువే శ్రి రాకుస
ుల్ 
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ను. ప 

చెచ్చరం బం _క్లీకంతునకుం జెప్పిన నాతండు జంబుమాలియుకా 

జచ్చుట దై త్యకింకరులు చచ్చుటయు స్టలపోసి వెండియిన్,. 1026 

రుదు రానణుండు హనుమంతునిమో 6దికి మం త్రినందనుల "నేడ్వుురతి బంపుట. చ్రుల్టుం- 

. ఘనతరకోపవేగమున. గన్నుల నిప్పులు రాల నెన్వం, డా 

వనచరుం డంత లావు గలనాండె బలంబుల6 గూడి మూరు ల్ 

క్కు_న జని వాని బట్టుకొని క్రొ వ్రోన్వణంగింపుః డటంచు మంశ్రేనం 

దనుఐను చనేడ్వరం బనివె దావేణవి శృముల న హా ద్ధతిన్.. [027 

. పంచిన మంచి దంచు లయషపానక జేచము లుల్హసీల్ల న 

కంచరన ప్తకం బలసదాగలిస ప్పకలీల నల్క_తో 
మించి ప్రచండ వీర్యుని సమోరకుమారుని వానరో_త్తముం 

గాంచన శై లతుల్భఘనకాయుని( దాంకం దలంచి యుద్ధతిన్ . 1028 

వృథనా ర ంబులు కాంచనధ్వజక లాపంబు ల్నిశాతాళుగా 

యుధయు క్రంబులు కింకిణీశతపతాకో వేతము "భా_లతో 

యథ రారావసమసప్టినంబులు తురంగాథఢ్యంబు లై యొప్పు సా 

రథిసన్న దరథ౦బు లెక్కి_ పటుశే ర్భస్ఫూ ర్తి గి కోధిల్ప యన్. 1029 

. ఘనతరరత్నభూవణనికాయములం గయిసేని ర "క్షచం 
డనములు ర క్షమాల్యపరిథా నములు౯ ధరియించి చిత్ర శాం 

చనదృఢవర్మముల్ దొడిగ కేక క్రశరాననసన్నిభోజ్ఞప్రల 

దనువులు దాల్చీ దారుణవిధంబున శింజుని యూయం జే జేయయుచున్. 1080 

సమరమునందు గింకరులు చచ్చుటయు న్వ్ని శోకత ఫు లై 

తమతమయాండ్డు బిక్ష లును దల్లులు దండ్రులు మిత్రవర్గము 

ల్భ?మగొని సంచలీరపం౫ బలరిబుల. గండి చలర బేలర్పం గ 

యస్టీమునకు నుజ్ధతి న్వెడలి రప్పును ధారుణి కంప మొందంగన్. 1081 

. ఇట్లు సర్వా స్రకుశలుల కున జ్రైత్యవీరు లొండొరులందలకడచి పరస్పరజయకాం 

తు బై వెసలి తురగరింఖాసము శనుహీపరాగంబుదిశాముఖంబులకు నంధ ' 
కాగంబు సంపొదింప ననుందరయంబునంజనుదెంచి తోరణామాథుండై యున్న 
పవననందనుం జుట్టుముట్టి యట్టవోసంబున., 1089 

. ధనువులు త్ర చా పరుచి దాలబ్బంగ రాతసనీల మీఘముల్ 

భునతరసింహునాదరథ గరి తనిస్టినము క్చణలంగ న 

య్యనిలకుమార హూ పకసురాలయశె అము నాక్రమించి చ 

య్యన మణి కాంతిచంచలము లై గురిసెం బటువాణన వర్ష మున్. 1088 

-ంధ్రర్దూ హనుమంతుడు ఇ నుం త్రినందనుల "నేడ్వురం జంప్రుట శగుణిం 

. 9 త్రెజంగున వృష్టిమంతంబు లగుబలావాకంబులు గురియునర్ష భారలకుంజలిం 

పనిమహో శై లంబుపోలికి నప్పవనూననందనుండు తదీయళరవృవ్షిచేత మునుంగు 



సుందర కొో౦0డ ము, 299 

వడియును జలింపక సుస్థిరుండై యుండి కొండెకసేవునకుం దుపారసంవాప్ 
దొలంగం ద్రొచికొని గగనంబున కెగయుమార్రాండునివడుశ్రున నక్కాండ 
పృకాండంబులలాంగూలంబున వీరియందక్టుచు నఖండ వేగంబుననంబరంబున 

కెగసి తీద్దానను లేడ్వురును గామచారులగుటం జేసి రథయు క ల తోడనె యెగ 
యుటయు. దటిత్వంతంబు లై న మేఘంబులతోడం బ్రభంజనునకుంబో తె ధను 
షృంతు లగునద్దానవులతోడ చేకవీరుం డగువానుమంతునకు ఘోరం బగు 
సంగ్రానుం బయ్యె నప్పుడు, 1034 

ఫీ హరివీరుం శంబర చరఘాతసం తొ నములకు సంతాసంబు గలుగ నారి 

నాలవివేపదుర్వార వాతాహాకిం ద్రిదశయాన శ్రేణి చదలం జెదర 
విన తాసుతునివూడ్కి. వేగంబు గై కొని యసమానభుజబలం 'బెసంగ దారు 
ణా రావమున గుండె లపీయించి పదముల దన్ని నఖంబుల6 దనువు సించి 

కే, యురముచేం దట్టి యూారులనుజుము చేస్కికరతలంబునం బ్రహారించి కళినముస్షి 
హతులనొప్పించి కనుముననసురసుతుల, నేడ్వుర వధిం చెసా మోరి యేపుమిటి, 

ఇవ్విధంబున నుంత్రినందనుల నేడ్వురం గాలుప్రోలికిం బుచ్చి చెచ్చెరం బుడమికీ 

లంఘించి యుదంచితని క్రమంబున సరిఘాఘాతంబున మద వారణ యూథంబుల 

కుంభ వివనళ నంబు సేయుచు లాంగూలంబు నంజుట్టిరథ్యసా రథి కేతన చ్చ త్ర చామ 

రసహితంబుగా రథంబులు విసరివై చుచు గరతలంబున హయంబులశిరంబులు 

పగుల మోదుచుం బెౌదతలంబునం బదాతుల బడలుపడం ద్రోయుచు నిట్లు 

చతురంగబలం బుల నిశ్నేషంబుగారూపుమొవి శదీయ మేదోమాంసమ స్టిష్యం 

బులు భూతసృగాలంబుల కాహారంబు వేసి సంగ్రానుతలంబున క నేకరుధిళప్రవా 

హాంబులు సంపాదించి అంకాపురనివాసుల కెల్ల నత్యంత సాధ్వసంబు పుట్టించి 

సురగణాభినందితుం డె యెప్పటియట్లు తోరణం బెక్కి తక్కినరక్కసులతోడ 
నుక్కున నెక్కటి కయ్యంబు చీయుతలంపున లాంగూలంబు ద్రిప్పుచుం డదా 

గనునంబు ప్రతీశీంచు చుండె నంత, 1086 
* 

చ, అతిబలుం. డె నవానరకులా గ ణి చే దనమం తి నందనుల్ 
ర లో | కూ 

హాతు లగు టాలకిం చి దనుజూధిఫు డద్భుతశో కరోవము 

ల్యతి నభివృద్ది నొంద నొకమర్శటు: డింతకు వచ్చెనే సము 
న్నతగతి వీని నింకం గదనంబున నో ర్చెడుఏరుం డెవ్వందొో, 10831 

ల 

రానణుండు హనుముంతుపోూ దిక్ విమాపాకు పృమఘసంయూపాకు దుక్లరభా సక స్థలం బంప్రట 

శే, అని వికర్కించి తగ విహాపాతుం డనంగం 
బ్రభుసయూ పాకుదుర్భ ర భాసకర్ణు 
లనల నాఖ్యలు గలవారి నమితీబలుల. 

బంచసేనాగ్రపతుల పవ్నీంచి పలికె 1088 



800 గోవీ నాథ రామాయణము 

ఉ, మిారు వచంకవీర్యమున మించి సు శేశధ నేశ్టరాదిబ్బం 

దడారకముఖ్యులం దొడరి దారుణవై ఖరిం బెక్కుుమాస్ట ము 

న్షోరరణంబులకొ జయము గొన్నజితారులు వీరులు౯ా సుదు 
ర్వారబలాశ్వు లెన్నఃడు( బరాభవ మొండనివారు గాన్రనన్, 1039 

. మనబలంబులలోన మే లై నదానిం జూచుకొని తగువిధంబున6 జతురంగబలం 

బులం గూర్చికొని నానావిధసాధ నంబులం గై సేసి నివిధాయుధపరిష్కృతంబు 
"ల లైనసాంగ్రామిక బు లగురథంబు లెక్కి సమరస న్నాహసంరంభ విజృంభితులై 

వెడలి బేశకాలంబుల తెజుం గువివారించి యాత్త, రితేణంబునం దేమణక యేక 

శ స్తా న్ర్రువ్రయోగరవాస్యనిపుణత్వంబునం చేసో యన్వనాటుని నతిప్రయత్నం 
బున నిర్జించి రండని నియాగించి వెండియు ని ట్లని యె. [040 

ఛా, బాహాశర్యము ఘోరసంగరక ళాప్రాబల్భ ముద్యుదృలం 

ra 

బూహింపం గవి గాం డతండు మఘవుం డొప్పార నుద్య తపో 

మాహోత్శ్యంబున మన్నిమి త్రముగ సంభావించి కల్పించి యు 

త్చాహం బొప్పంగం బంపినట్టి పెనుభూతం బాట నిక్క౦ బొగిన్. 1041 

. అలయక సీద్దసాధ్యగరుడా మరకిన్నరయశు చారణా 
దులు మును పెక్కుమార్లు మనతో ననిం జేసి శితాస్త్రువిద్దు లై 
పొలుపజీ యోడి పాజ్ మది. బుట్టిన మూసునం గ్రుద్దు లై తపో 

థి 

బలమున న్నీ క్రియకా మన కపాయము సేయగ. బూని రి త్రీన్, 1042 

. అతిబలవంతులు నత్యంతళూరులు నధిక వేగులు వానరాధిపతులు 

వాలిసు గీవులు నీలద్వివిదనలజాంబనచ్చతవలిశరభ వినత 
మైందతారాదులు మన మెజ్ంగినవారు గారె వారల కీట్టిగతియు విక్ర 

మంబు తేజంబు దాత్యుంబు బలో త్సావా నుతికల్పనంబును మతియుగ గటి 

తే, అరయ నిది యొక్క_కిపిబూప మైనఫఘోర 
సత్వ మటు గాన మిరు ప్రసన్న బుద్ది 

= 0 
నలంలిగాల జూడక ముహోపయత్నే మలర 

నిగ హింపుండు దీని నత్వా గ హమున, 1048 

ఉ. మొనుగ మిరు సర్వరిపుమర్జ్షనదమయులు డామణా స్తవి 
ద్యానిధు జొౌట లోకముల సన్నిటి నౌక [టైం గొప్ప నోపువా 

చై నను సంగరంబున జయాపజయంబులు చంచలంబు తా 
గాన జయం బె గోరుచును గార్యము దీర్చుండు నేర్చు లేర్పడన్. [044 

వ. అని నియోగించి ఏకజకొల్పిన నయ్యుమరవై రులు సాగ్టమివ చనంబులు స్రతీగ 
హించి హనూనుద్గ 'వాణవ్య గ గ్ మానసులె  లయశకాలవహుతాశనునిభంగి పెలుం 

గుచు. దనుత్రాణతూణీరశ ర సనంబులును గదాముసలముద్దరభిండీవా లకి ర 
వాలాదిబహూువిధసాధనంబులు ధరించి వచాయుజవంబు లగువాయంబులం 



వీ 

శ్రే. 

సుందరకాండ ము, 501 

బూన్సినయర దంబు లెక్కి శతాంగ మాతంగ తురంగ భటాంగంబులతో. 

గూడి మహావేగంబున నాజిరంగంబునకుం జనుచెంచి. 1045 
ప్రాగ్టీరిమైం బొల్చు బాల భానునిభంగి నుకుతోరణం బెక్కి యున్న వాని 
నఖలలోకంబుల కాధారమై యున్నక నకాచలముభ ౦గి6 గ్రాలువాని 

మొనసీ ముజ్జ్ఞగములు మోవం జాలీనశేసు డంబుస€ చెగడువాలంబువాని. 

బ్రళ యావసరబ్బహ ద్భాను రాశ్ యు( బోలం గడు నొప్పుతామ్రవక్టృంబు వాని 

నమితభుజసత్తు వ్ర నతిశౌర్యు నధికఏర్వు 

నతిజవో తావు నసమానమతి ననంత 

బలుని. ద ప్తచామిోక రా భాసినయను 

మర్క_టాగ్రోశ్వరుని పహూనూవముంతుం. జూచి. 1046 

"లే, అంబుధరములు శేలంబు నాక్రమించి 

వ, 

ర్, 

నట్లు దానవు లవ్వీరు నాక్రమించి 
జడి గురియుభంగి ఫఘోరశ న్రాస్తచయము 

లొక్క_ మొగి మందం దొరంగించి రుక్కుమిగిలి, {047 

-ంర్చుయు హనుమంతుడు విరూపాక్ష పృఘసయూపాకు దుర్హకభొసకర్ణులం జంపుట, శుథిం 

అప్పుడు. 1048 

తల మిగిలి దుర్గరుం డను, బలసూదనరిపుండు ఘోర ళాహాగర్వుం 

బలశార విలు గుణధ్యినిం, జెలంగించుచుం దాలకె నసురశ్లీన నుతింపన్. 1049 
. ఇ_త్తెజింగునం దలపడి. 1050 

ఘునకృష్లోర గతుల్యవీతముఖతి గ్య క్రూర కాండంబు లె 

దను వొందం బవమానసూనుళిరమం దత్యుద్ధతీ౯ దాక నే 

సిన నయ్యంబక పంచకం బచట రాజిళ్లె౯ సముత్ఫుల్లనూ 

తననీలోత్సలప త్రృపంచకము చందాన న్ఫుఖస్పర్శమై. 1051 

ఇట్లు దుర్ధరుని చేత వ్రేటువడి కడు నలిగి యవ్య్వానరసింహంబు రో నసీకుహ 

రంబునిండ సింవా నాదంబుం జేసి యమందరయంబున నాకాశంబున కెగసిన 

వాండును రథసహితంబుగాం దోడ నెగసీ మండలీకృత కోదండుం డె తండోప 

తీండంబులుగా। గాండ ప్రకాండంబులం బరంగించి యాకాళంబు నిరవకాశంబు 

గావించిన నమ్మహాబలనందనుండు తన్నుం దాశకుండ వాలమ్మున నములు 

విరియందట్టుచు బయోదాంతంబునందు. బవనుండు వృష్టిమంతేం బగు మేఘం 

బునుం బోలె నూరు వేగంబున నద్దానన్రని దూలం దోలినవాండును బొలివోని 

శౌర్టంబున నాక్రమించి య నేక శ స్తా స్థపరంపరలం బొదివిన నపీగీరుండు గినిసి 

యతిలాఘవంబునం గొండొకపొడు వెగసి శరీరంబు “పెంచి పర్వతంబుపయిం 

బడువిద్యుద్రాసియుం బోలె మహా వేగంబునం బజి తెంచి దుర్గ రునిరథలబు పె 6 

బడుటయు నయ్యరదంబువుథి తొష్ట్రతురంగమం బై భ గ్నావకూబరం 2 విశకలిత 



క్ర 

ల్ల గోవీనాథ రామాయణము 

బె పుఠమిం దొర దుర్భరుండును ద్య కృజీవితుంజె రథంబు 
ర ధి న 

తోడ స్త 0 గూలె నిట్లు పడినదుర్ధ రుం జూచి యూపాతవివూపాత్సులు 
సంజూతరోము షు లై కను రయం౦ంబున నుప్పరంబున సైగన్సి, 1059 

, తద్దయు నల్క వజ్రధరు దా, కెడుకొం కలవమాక్షి. వేగ న 

య్యిద్దజు బె దెత్యు లొక్క_ముగి నేపున మారుతి. దాంశి వంకతో 

గృద్దన ఫఘోరసాయకపరంపర ౧౯ వివిధాయుధంబులం 

'చేద్దయుం బ్రొద్దు మాపజికు ఫీశి జనింపణుం బోరి ర క్రణిన్, 1058 
ల 

, దారుణముస్ట్ పాతముల దె తుల వేగము వి, కముంబు దో 

స్పార వుడరచి వాయుసమసంత్యు గడు మాసుతి ధాత్రి తికేలా రయం 

వారంగ వచ్చి దీర్ధృకుజ నుగ్గలిః౯ బకలించి చానిషే 

భారుణిం గూల వై చె ననుధాధ్ రతుల్య్యుల వారి నిద్దజన్ . 1054 

. తిట్లు మహోబలుం డగువానరశే ఘనిచేతం సూలిన యూ పాతు విరూ పాతదుర్ధరు 

లం జూచి కోపాటోపంబున, 1653 

. కనుల పహుుతాశకీల లొలుకళా బ్రఘసుండును భాసక కుడుక్ 

సునిశిత మైనపట్టిసము శూలము. జేకాని వీశతో నుకు 
త్రనయునిం చక చాహుబలచర్పము లేర్పన వి వికృమించి త్ర 

త్తు వదరంట( గాం బొడిచి దారుణవై ఖరి నారి రిద్దజున్ . 1056 

అప్పుడు, 1057 

శషసనకుమారుం డిట్లు దనుజద్వయము | క్షని కాతపట్టిసా 

యసమయ కూల పాఠముల నంగము నొవ్వంగ కోడితోతీ తో 

ల్ల సితతేనూరువుం డయి వణంతి నవార్కునిలీలం గ్రా గాలు చుక 

ఏసువక పన్నగారిక్రియ వేగము గ కొని కోపయు క్త డె. 1058 

. గురుతరపశ్నీ పొదప ఏనికుంజశిలా పరిపూర్ణ మైనభూ 
ధరశిఖరంబు ఘోర భుజదరృమునం కొళళంచి తెచ్చి ని 

ర్లరులు నుతింప రాతసులు రాటున ఫీతిం దొలంగి "పాణం బె 
| ల్కుటే సురవై రు లిద్దణును "హల వడిం బడవై వై నుద్ధతిన్ . 1059 

. లెట్లు యూ ఫామ్షవిరూ పామదుర్ధరప్ర పవసభాసకర్డు అనువారి. బంచే సనాగ్సనా 

యకుల న న శ్ర మంబునం బంచత్వంబు నాందించి జలంబుల కుజికి, oso 

. గజములచే క జంబులను గాలుస్టరచేం దగం గాలుగ్టీరలా రథ 

ధ్యజములచే రథంబుల నుద గ్ర హయటప్ర కరంబుచే వాయ 

(వృజముల వ్రేసి వ్రేసి యనిపోర్యగతిం జతురంగ చేనలకా 

గపచిజి చేని? చంప పెం బ్లవగ ప్రవరుండు భయానకంబుగన్, 106 

కరువలితనయుని వ్రేటున, మరణము నొందినతురంగమాతంగక శే 
బరములచే సమురావని, పరికింపంగ సన్నిరుషపథ మై యొ"ప్పెన్, 106! 



జస 
సుందర కౌరడము, 808 

వ, ఇప్పోధంబున నప్పృవమానసూనుండు పంచ సేనా ౫ నాయకసహితంబుగారాతస 
వ ల “ య ల మై గిం ఎ నిష్ళమంబుగా మాక పూర్వ ప్రకారంబున దోరణం బెక్కి 
యుగాంతీకాల ద్రుండుం బ్ "ల రౌాత్రరసోల్లాసమూ రి యె రణంబునకు 

నింక నెవ్వుండు చనుదెంచునో యని నెరిరాక కెదురుసూచుచుండె నంత శావ 

ణుండు సేనాపతిపం చకంబు చతురంగబలన మేతీంబుగాం బొలియుట విని కోప 

సంవ _ర్హికేతుణుం గ్. తన శెణంకున నలంకృతుం డె యున్నయవకుమూకు 

నీశ్నీంచి. 1068 

ంఢిరు రెసణు(డు సూనుమంతునిమోందికి, బోవ నకున కొజ్జాపీంచుట, శుశుం- 

చ, అనుపమబాహుుకౌర్య వినుమా నుననిష్కు_టసీపు శెవ్వండో 
వన చరుం దేగుబచెంచి నమునవారలం సొందటు దుగ శాదుల౯ా 

దనుజుల గీటణంచి బలదర్పమునం జరియించు చున్న వాం 

డని-కింక నీవు పోయి చలమాఠంగ వాని వధించి ర మ్యైగిన్. 1064 

వ. అని నియోగించిన నప్వీర శేఖరుండు వితృవీవణవిన్యాసమా శ్రంబున నతని 
మనోభిలవితం బెజింగి. 1065 

శా, అథీణో గృతపోవినిర్జితవిరూ పాతుండు దె శేయహ 
రతం డుద్ధతిజ న్యనిక్షితసహా, స్రాయముండు బాణాసనా 
ధ్యయుం డముండు రశాతస్తవర వాక్యవ్రేంతుం డై ద్విజ 

పృతీపాజ్యముచే హుతాశనుని శేషం బ్రజ్వలన్తూర్తియె. 1066 

చ, అనిమిపసినసాధ్ధగ రుడాదుబ నెల్ల నఖండసాయ కా 

సనగుణము క్షతీ క్ల శరజాలముల౯ ఘున సంగరంబులోః 

దును రుటం జాలునంతపటుదోర్చల కాలి! నొక్కయల్పకీ 

శునిం బరిమార్చు బంక యిబదె చూడుఃడి యిప్పుడె కూల్చీ వచ్చెదన్, 106% 

వ. అని పలికి సంరంభ విజృం భ విజ్బంభితుండై సంగ్రామోచితంబు లగునస్తమౌా 

ల్యాను లేసనంబులు ధరియించి మణికుండలకోటీర శేయూరాదులం గై సేసి 

తూణీరంబులు బిగియించి తనుత్రాణంబు దొడిగ బద్దనోథాంగులిత్రాణుండై. 

కాంచనచిత్ర కార్ముకంబులీలం కీల నందుకొని బాలదివాకర ప్రభంబును మణి 

త్ర పజాంబూనదజాలకృ్ళ త్రినుంబును సముచ్చి)తరత్నవిభూవీ.తధ్వదం బునుమణే 

పతాకాలంకృతంబును మనోజ వాన్హతురంగకో భితంబును యథా కమా వేశిత 

క_క్రితోమరపరిభుపట్టిస ప్రా సూల బాణకృపాణతూణేరంబు నష్టాసినిబద్ధబంధు 

రంబును గామగమనంబును తపస్సంచయసం గ హోర్షి తంబును సురాసురాప్ర, 

ధృమ్యంబును సమ స్త వస్తువిస్తారపరిపూ ర ంబును గింకీణనవా న పరెవృతంబు నగు 

సుందరస్యందనంబునుపరిఖభాగంబు నధివనించి భీషణరో పాతి రేకంబున సంగ్రా 

నుంబునకు సన్నద్ధుం డై. 106 



804 గోవీనాథ రామాయణము 

cme 

2m 

బైలొ 

తే, 

చుడు ఆకుండు యుద్ధ సన్నద్ధుం డై హనుమంతు నిమో 6దికి. బోవుట . శుషాం 

. త ప్రచామిోకరధ్వజశో భితము లై న మందరాచలనిభ స్యందనములు 
పః ఏ బలవాస్తావ లేస ములచే గరులతో నై న మార్కొనం జూలు నేనుంగలును 
మునమునకం౦ కు గాడ్చునకంకు ముంగల. జన నోపువావానసం చయములు 

కోరంగి పోసినయుక్కు_గట్లచందంబున( గరినాంగములు గల కాల్చ్బలములు 

. వితతీశేమోసనములు బృంహితరవములు 

కఠిన పహేపారవములు హుంకారములును 
దళదిశ ల్నిండం జేయుచు. దన్ను. గొలువ 

నరిముుథధ నదమయ్యు. డయ్యమయుం డనికి వెడలె, 1069 

అప్పుడు, 1070 

చకృసంఘట్టనజాత భారంబునం జిలువలజే(డు వేదలలు నంపం 

గమునీయ శే తనాగృవటానిలంబునం 'జెదరి మేఘంబులు చదల6 దూల. 

గన కభుంటాఘణరఘణనినాదంబులు నింగియు దిక్కు_లు నిండి సెల 

దురగరింఖా సముద్ధూతపరాగంబు కడలకు గాఢాంధ కార మొసంగ 

+ నంబరంబునC జనుపంక జూ _పరథము 

కరణి నతిదుర్నిరీక్యు మై నిరుపమాన 
సూతసామర్థ్ధ్య నై పుణస్ఫూ్తి ది మెజియ 

మొనసీ యతునిరథ మాలమునకు నడి చె, 1071 

ఇట్లు చతురంగబలస మేతుండై యకిరభసంబుగాం గడియ నడిచి, 1072 

. చూపులు నాటినచొ ప్వులయం చెల్ల వలయూగ్నికణములు మొలక లె త్త 

గగ నంబుతో శాయుఘనతరలాంగూలచాలన ౦బుల మేఘచయము దూలం 

జటులకో పొటోపసంర _కృవదనంబు ప్రళ యార్క మండల భ్రాంతిం దోంయ 

వోణితసీ క్రభాసురతనూరువాములు పావకజారలలపగిదిం ద దనర 

రుద్భ్రమూ ర్తి తెజంగున రౌద ద్ర లేఖ 

భాఢే మెజయంగం దోరణాణాడుం డగుచు 

బ్రళయకాలాంతకునిభంగి: గ్రాలు చున్న 

వానరశ్రేస్ష సుం బవమాన సూను: గని యె, 10178 

॥ కనుగొని 'తద్విచి త్ర తనుకాంలికి కత్రుపరాజ యోచిత 

ప్రణుతభు జాసముత్థితజ పస్టి లిక న్సముప ౫ గృవిక్ర, మం 

బునకు నముహావావోల్లసితేబుద్దికీ నిన యబాలేసంభ్రామం 

బును బటుకోప మార్త ర్భ నియును బుట్టంగ నతు(డు తత ణంబునన్, 1014 

సారథి భవలో”ంచి రథంబు వాన రున కభిముఖంబుగా కయంబునందోలునునిన 

వాడు తద్పచ 'నురకూపంబుగా యుగస్టంబులపగ్గంబులు వదలి యతిరయం౦ 

బునం చేరు పోవణద్భిన నది కింకిణీసవా స్రనిర్జోషఖీష ణంబుగాం జనుచుండే 



నీ, 

శ్రే 

న 

సుందర శాండదముిు. 505 

నప్పుడు రావణకుమారుంటు వీర్య వర్పితుండును బ్ర వృేజ్ణ భున్వుం డునుకతజోప ! ద అధ మేతణందును జారుకుండలముండితగండ భొగుందు నుత శృచిత్రాయుధచి త్ర . w 
శార్తుకుండును న్రి గజంబు గృణసందృతం బే నకూపంబునుం బోలె ననమూోన 
వీళ్యుం డగు వానరవర్యునిం గదియ నడిణె ని త్తెజంగునం జనుచెంచునత్కుమూ 
కుఫం జూచి వృయచర శ్రే ఘ్రంధు ము గమోతంగంబుం గన్న సీంగంబుభరగి 
నుప్పొంగి భూనభోంతరంబు నిండ గర్జించుచు సమరంబున కభిముఖుం డయ్యె 

న ట్లాండొరులతోడ మూర్కొనం బూని యున్నయన్ని శాచరననచర శ్రేష్టుల 
సమాగమంబు సురానురసంభ్ర ముప్రదం బై చెల్లె మజీయును, 1015 

రుద్దు అమలడు సోను నుంతు నితో యుద్ధము సేయుట, వతం 

నిండార దిననాథుం జెండ గాయక యుంటజె వేడళతోం బననుండు వీన కుండి 
ఏతిసోత్రుండు తన వేడి సూపకయుంజె నింపుగా జలధి భఘోవీ.౦పకుం'డె 

ఖేచరవిశర్ సం, క్రీడ సల్సక యుండ సురపిమాస శ్రేణి దిరుగ కుండె 
స వమలకల్లోలనదులు సాజక యుండే గ్రవాగణంబులు మింట గదలకుంటె 

భూమి కంపీంచెం బర్వతంబులు వడం 
నభము ఘూర్లిల్లె దిక్కుల ప్రభ దొలం౫ 

పీకతో నతు డక్కవీవరవరుండు 
దారుణంపుగ నొండొరుం. దాంకునపుడు, ' 1078 

ఇ తెజింగున మార్కొనుటయు, న శ్లణి దళకంఠసుతున కటవీచరనం 

శ్రమువకుం గయ్యంబు వయ నలమున నద్భుతావహం బై ఇళ్లెన్, 1017 

మున్నెన్నం డిట్టి కయ్యము, గన్నది లే దనుదు చేవగంధ ర్వాదుల్ 
పున్నున నతివిస్తితు టై: యున్నత మతి సన్నుణించుచుండి రి మిగులన్ , 161౫ 

ఇట్లు భువన భయంకరంబు గాం దలపడి పోరాడు నప్పుడు, 1079 

చ, అతిరథవగ్యుం డై నదనుజాధిపసూనుండు చిగ్రకాంచనో 
న్నతపృభథుశార్షుకంబు విళతంబుగ సజ్యను చేసి మేఘ ము 
ద్లతిం గుధరంబుమోా(ద జధారలు చే దొరంగించునట్లు మొ 
r 

రుతిపయి దీవ్ర బాణములు రోవమునం దొరంగించి నెండియున్ = 1080 

. తనవింటిచేర్చు లోకులు, వినుతింపంగం గూర్చుటయును వెస శేయుటయుకా 

గన తాకుంశంగ గగనము, ఖభునతీరనారాచమయము గావించి తగన్. 1061 

, మజీయు! గాల వాన్టళ సన్నిభ ౦బు లగుమున్నూలు బొౌణం౦బులు లలాటం 

బున గాంచనపుంఖంబులగువుాజుళ రంబు లురం బునందీ క్లూ గ, ౦బులగునేయుది 

సాయకంబులు భుజంబుల 'నేనూణు వెశందవాతియమ్నులు తీనువునం గీలించి 

తనవేతిబలువు సూవీన న వాస్టనరసింహుండు ర కధారాసా రోవీతశరీరుండైై 

నవార్కుని తెజింగున వెలుంగుచు సవిారణునిమూడ్మ్కి. శరమధ్యంబున మెలం 

110 
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గచు బలుమొనిని చీములంజనురు తెజటుంగున నకు ప్రయు_క్తశరపరంపరలంగాలం 

గేల నులిమి వైచి నభోభాగంబు నిండ సింవానాదంబు జేసీ వై వై న జేయుం 

డుం బోలె నతిజవంబున వాయుని పే.వితం బగుగగనంబున 'కెగన్సీ భిన్నభుజాం 

తరుండును భుజోరువివే పణఘోరదర్శనుండును బ్ర చండవి క క్రముండును మహా 
హావోల్లాసభాసురుండును నై నయమీనిపరా క్ర మంబును జాపవి క్యా పాండిత్యం 

బునుం జూచి బహుమానపురస్పరంబుగా మెచ్చుచుం బివమాననూనుండు శన 

మశంబున, 1082 

-ంర్టుర్లు అతువిపరొ క్కమంబునకు హానుమంచు 6డు మెచ్చుకొనుట శతు 

ఉ. వీనిభుజావిజృంభణము వీనిషమున్నతపౌర్య సంపదల్ 
ఏనిశరాసనై పుణము ఏనిమహోాద్భుత జన్యకర్మ ముక 

దాన నసిద్ణసాధ్యసురడై త్వమహోరగుః లందు చనెందునుం 

గానము ూచినంత బలఫఘస్మరు. వైన నులింప వల్వు చే. 

చ. ఇతం డతివాలుం డయ్యు. దగ నెంతయుం బ్రోఢునియట్లు చాలనూ 

ర్వాతులిత తేజు డై డె దొొడరి యద్భ్బుత భంగి రణం బొన ర్చెడుక౯ా 

వితతబలోన్నతుం డయినవీని గధించెడునంతే తెంపు నా 

మదికి జనింప డిప్పు డసమానపరా కము జీతం డెన్నంగన్. 
. విక క మో త్సాహవివృద్ధ ప్ర తాపు జ గురుళ కి నాలావ్రు సరకుగొనక 

వ మనన వెలుంగుచు నుదికి నివ్వోజు పాటు నొదవంజేయు 
చున్నాండు భుజస త్తప్ట మొగి నంత కంతకు నగ్గణం బగుచున్న దగ్నియట్లు 

కడువడి లోకంబు గాల్ప నో పెడువాండు తడవు సేయుట యింక దగవుగాదు 

తే. అండజూధిపుక్రియ వీర్య మాశ్రయించి, పీని వధియించి పుచ్చెద వేగ కాలు 

పురికి నని నిశ్చయించి వాన రవకుండు, చం. భుజ వీర్య సావాసోద్దండుం శగుచు, 

చ. తరుచుగ వ వృష్టి ధారలకు దాల్రి వహించి ఇ నలంకనట్టిసుం 

దరమృగ రాజులీల క్షణదాచర కేఖరచాపవిచ్యుతా " 

త్యురుతర బాణవర్ష నున కోర రయం౦బుని వాని లేరిపై 

కుటికి వినిగ్నవా ౫ గ్ర వాసమున్న తీభూరి భుజాన లేపు. డే. 

చ. అడరి మనో జవ౦పు అగునళ్వముఎం బరిమూర్చ్చి సారథిం 

దడయక చంపి కేశతనము దన్ని పతాక ధరి త్రీ గూల్చి యె 
క్కు_డువడితో రథభాంగయుగకూబరము లి ఛాయుధం బులుం 

బొడిపొడి చేసి వి ల్వీజిచి భూ పణపంక్తులు రాల్చి నుగృతన్, 1087 
వ. ఇట్లు మిపన్నందనపాణితల ప హారంబున రథంబు భగ్నంబై కూ?లినం దళ ణంబ 
తుం డారథంబు విడిప్ కార్త్ముకఖక్షంబులు గొని ' శపోభియోగంబున 
"బేవూంబు విడిచి స్వర్దంబునకుం జనుమువార్షి పోలికి నంబరంబున శెగని వివిధ 
భంగులం జగించు చున్న నలిగి పానుముంతుండు, 1088 

1088 

1084 

1౧086 



చ, 

సుందరకాండము 807 

కర మురుశ_క్తి వానికడకాళ్ళును రెండును బట్టి ఏీంకతో 
గరుడు. డమోనథఘలీల నురగంబును వీచినమాడ్కి_ ఘోరబం 
ధురమహనీయదోర్చలము తోరముగా వడి వేయిమాటు బం 

బరమున. దవ ధాత్రి బడ వైచె సుర ల్వెజంగంది చూడంగన్. 1089 

వ. కట్టు విసరి వై చిన నయ్యతుకు మారుండు తళ ణంబ భగ్న బొ హూకశిరోధరుం 

సీ 

డును వికీక్ణబంధనుండును వివృ త్తనయనుండును జూర్జి కాస్టినందోహుం గునై 
పంచత్వంబునొం టె నిబ్బతుని సమవర్తిసమూాపవర్తిం జేసి వానుమంతుండు తక్కిన 

చతురంగబలంబుల6 గాలం గేల మర్దించి తనమహోద్భుతీ పరా కృమ ప్ర కారంబు 

జూచి సిద్ధసా ధ్భ్యర మోయత గరుడ గంధ ర్వాదులు దిక్సాలసహితంబుగా మిన్ను 

నం జన్ని బపాప్రకారంబుల వినుతించుచుండ మరలి యెప్పటియట్లు తోరణం 

'బెక్కి ప్రజాతయయంబునందు( గృతతణుం డై నకాలునిపోలికీ నతిశాద్రదర్శ 

నుండై శత్రువధంబున కుత్సహించఛుచు నుండె నంత నతీకునూరుండు మారుతి 

శీతం జచ్చుట విని దశకంఠుండు శోకరోవవిపా దంబులుమనంబున ముప్పిరిగొన 

నింద్రకల్పుం డగునింద్రజిత్తు ననలోకించి యి ట్లనియె. 1090 

ధు రొపణు6డు హనుమంక్రునిమో6దికి. బోతే నిందృజిత్తున కాజ్ఞాపించుట. చుటూ 

నీ వస్త విదు(డవు నిఖలా స్తవిదులలో న్య్రగణ్యుండవు సురాసురులకు 

శోకదాతవు జన్యళభూరుండ వంబుజాసన సమారాధన సంచి ళాస్తుం 

డవు పరాక్రనుధనుండవు 'జీళకాలవిభాగజ్జుండవు రణపండితుడవు 

భుజవిక్ర మా భిగుప్తుండవు త్రపోబలరశీ తుండవు చాపదీశీ తుంశవు 

డంగి సంగ్రామతలమునం గాలవరుణ, దివిజవరు లాదిగాం గల్లు దేవసిద్ధ 

చారణాదితస్టవసురుద్ర సాధ్యు లై న, నీదు బాణ ద్ధతి సహించి నిలువలేరు, 1091 

. ఆవావనై పుణంబున సమంచితమం త్రవినిశ్చయం బున 

న్చాహుబలంబునం జతును పాయబలంబుల ఫఘోరశాత్రన 

వూూహవిభ్లేదనంబున సమున్నతేవికృమళెరృసావహాసో 

త్పాహముల౯ా భవత్సముఃడు ధారుణి నెన్వండు లేండు చూడంగన్ 1094 

వ. పుత్రా నీకు యుద్దంబులందు( బురుహుకారంబు చేత శక్ళంబు గానీది లేదు వివేక 

పూర్వవిణారంబునందు నీ కవిదితం జై నకార్యం 'టెద్దియు లేదు భవదీయాస్త 

బల శొరీరంబు 'లెజబుంగనివా6డు ముళ్లో క ంబులయం దొక్కండై న లేయడు నీకుం 

గలతపోబలంబును బరాకమంబును డివ్య్యాస్తబలం౦బు నెవ్వరికీం గానము రణ 

సంకటంబులందు మదీయచి త్తంబు నిన్నుం దలంచి నికి తవిజ యయా షఫ్ర యో 

జనం బై విపాదంబు నొందదు నినుము 1099 

. అచ్చుగం గింకరు ల్నివాతు లైరి బలాభ్యుండు జంబుమా+నియుం 

జచ్చ నమాత్యేనందనులు చచ్చిరి పంచబలాధి సాయకు 
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ల్పచ్చి రనేకను త్రగజస పీక తొంగభట ప ళా నముల్ 
చచ్చెను నీసపనో కణం డసాధ్యుండు నతడు చ'చ్చె వ్రేలి డిన్, 1094 

క, అరిభంజన నీకుం గల, నరకౌర్యం బ(క్ర్రబలము వారికి లేమి౯ 

సీ, 

క్షే 

న, 

దురమునం జచ్చిరి గా కీ వరిగిన ముజ్ఞగము లయిన నడ్డము గల జే, 1095 
పవనునిచేగంబు పొనకు వేడిమి తీపనుని కేజంబు జూన వారి 
శ్లౌర్యంబు నీయం చ'వారస్ట మె న ర్తిల్లు న_ర్రెజం నతి (గ దివ్యాస్త్రబలము 

గనుంగొని కార్షుగ కౌళలంబు దలంచి క విస నుర్భథే యు వికృనును బలము 

నుహీ ను ఏభారించీ సహాజబలంబున కనుహూస మైన్ "ర్యంబు దొల్లి 

రాజధర ,0బు సనురధర ము చిటీంగి 
జారీ ఎమాట్టీ 

బేళ కాల ప్రవృత్తుల తెజింగు. “'జలీసీ 

జయను గోరుచు నాత్ర రథతీణమునందు 

నశీముటజిక వైరి నిగ్జింపు మేపు మాజి, 1096 

ఎరు ఇంద్రజిత్తు హానునుంతునిమో (ది. బోవుట, శుభం 

మటీయు నీవు రణంబునకుం జని స్వపరబల తారత క్యూం బిమ్ము గావిచారించి బల 
శయంబు గాక మున్నె నైరిం బ్రరిమాక్సు నుయ్యగచరుండు కాలాగ్ని కల్చుం 
డుగావున( బా ణితలముస్టృవారణాదుల వేత వధించుటకుళకుష్టండుగాండు వాని! 

వొాయువ్లునకం టి నధికజనంబు గలదు గావున వానియందు సె నష్టంబులు పని 
గొన నలసారం జై నవుజ్రంబు గొని ప్ర వేరింపకుము నాచెక్పినయ్థం బంతయు 
నునంబునం దలపోని స్వకార్యనీద్దికో ఆ కు నేకా ౫ చిత్తుండ వై దివ్యా, స్ర్రబలం 
బుసంస్తరించుచు నిజమై రివభం 'బొపాడింపు మేను 'బొలుండ వగునిన్ను రణం 
బునకుఠి బంపు టది యుక్షంబుగొ డైన నిది రాజనీతిజ్ఞుం జై నమ్త్రియునకు 

సన్ముతం బగుటం జేనీ నిన్నుం బుగ్తోంచు చున్నవాండ సంగ్రామంబున నీకో 
నానాస్త్రంబులయందు వై శోరదస్టంబు గలదు గావ్రన నవళ్యంబు రణంబు 

గావింపుము నంగరంబునందు విజయంబు: ప్రార్థనీయంబు గజా యనీ పలికిన 
నయ్యింద్రజత్తుం డీష్టంబు లగున్వగు ణంబుల చేతం యు తిపూ జితుండై యతనికిం 
బ్ర దశ్నీ ఇంటును బ్ర ణామింబునుం గాపంచి వీడొ,_ని యుద్ధోద్ధత కృతో శ్సా 

హుండ్రై పర్వశాలంబునందు సము ద్రంబుభంగి నుప్పాంగి నిజ కేజోవిశేవం 
బునం జూపజువిలోకనంబులకు మిజుమిట్లు గొలుపుచుం గెంజాయ రంజిల్లు నే 

త్ర్ంబు లెజ్జనివిరిదానురలం 'దెగడ నుదీర్లవిక్రముం డై గరుడానిలతుల్య వేగం 
బు లగువాయంబుబం బూన్చినయరదం 'బెక్కి. కాంచనవలయమండితం బగు 
వాసంబును శిత్రళశల్యంబు లగుసాయ క ంబులును ధరించి మండలీ కృతఖోదండుం 

డై పరివేషపరివృతుం డగుసూర్యానిచందంబునం జేజరిల్లుచు గోదండ పాండీ 
ద్యృంబు మెజయ నోరి మొజియించుచు శంఖేరీమృదంగ పటవాశాహాశొది 
వాద్యనిర్ధొషమంబ్యులు బో ముక లయ. జతురంగ సేనాపరివృతుండై ళతాంగ రథాంగ 



నుంయదరశాండ ము, 809 

సంధుట్టనంబు నం బుడమి గ్రక్[దల నతిరభనంబుగా రణంబునకు వెలువకి 

కీధ్రు జేగంబునం బతి తెంచుచుంగె గచ్చు శతనీయాటోసం బుం జూచి మిన్నునం 

బన్నియున్న మహర్షి జేనర్గి సి ద్ఞసా ధ్య మరు ద్య మచారణాదులు విస్పిగు 2 నుర 

ప్రశారం జెట్లగునో యని నిళర్కి,ంచుచుండి6 సన్నీ నంథుం లు స్పృవ్యాస్టాంక 

రంగ ౦బు బై యుమ్వ్ప్చైన్స్వనంబుల నిరానంిబుయు నేయు చుంజె మృగంబులు 

భయని త్ర స్తంబులై పఆణవం దొడంగె దిగ్వళానంబులు క లువ ౦బు'లె ఫోయోాగ్రి 

ల్లు దురిటె ని కెటింగున సంగ్రాములంకటుం డై తన క భి ముఖంటు గొ షరుిజించు 

చున్నయిం ద్రజిత్లు నకలోకించి గదీయరథనిళ్టోషంబుకు గార్షుకగుణ ప్రణా 
నంబును విని సంప్రవ్యాష్టచిత్తుండై హనునుంతేండు, [091 

ఉ, ఛీకరనృస్టీవారిదముపెంపున గాత్రము బెంచి సీక్ న 
స్తోకతదీయ గర్జితముసొంపున దిక్కులు వ్రయన్టి నొర్చుచు౯ 

చాళవిరోధిముఖర్టిను గునస్కులు మేల్కని సన్నుఖింపం ద 

న్నాకనిరోధినందనునిం దాంకె నఖర్పుభుజావ లేపు: జై. 1098 

ఇలు నానును దిం ద్ర జిత్తుల యుబ్జేము. యిలా 

సీ ఈగతి నరిరీక్ల వేగులు రణనిక్యిశంకులు మాసళసత్తు కైన 
నానరదానవవరులు సురానురవపణకై నడి బక్టనై గు లగుచుం 

దలపడి సోరాముతటి నుహారభు(కు వీరుడు ధనుర్విద్యావిదుండు నుహోత్లు 

గగుదాశకంఠి ఫూోకాశారుండై చిత్ర కోదండళింజనీఘోచు మకర 

శే, గశినవ బ్రనిపాక చేగనులు రీ, కల్టములు కంచ శ్రనం కాదిశనులు 

కనకపురఖంబు లై నయఖంగసాయ,క ములు పవమాన నుతుమిాంద(గ డ(గియేససె, 
న, అవుకు: ఎ - 1100 
సీ, పానుకుంతుం గతనిశళాం గనికోనంబు వటహా ఖీరీశం ఖవణవనీన్వ 

నంబు వికృషమాణశకాననధ్వాన మొ హూథచాజి హేహారనంబు 
విని ఇది చీందజి బొనం దదంబకములు కనుందుకుల్ గజచినకరణి 'బేహ 
శాపము గావించం దగ | శేదుపెరింగిన ట్లానర మేను విడిర్చికొనుదు వేగ 

ల్లీ యంబరంబున శెగనీ శేరాంతేరమున, గాలి తెజింగున మెలయుచు చాలనివాతి( 

దాయ కుండంగ నమ్ములు డట్టికొనుచు(, జితశ్రగతుల జరించె నశ్ళెకుశ్రుగాల, 

న, ఇట్ల మోాఘర యంబున 1 ంబరంబ్యున( దిరుగుచున్న మారుతి సవలోకీం చి యిరి ద్ర 

జక్కుండు సహింపక తోడని యేగసి థారాధరంబు సలిలథారల చేశ ధ శాధరం 
బునుం బోలె నఖండసాలుక పరం పరలం గప్పుచుం-దల పడిన జేవసమాన పరా క్ర 

ములును రణకర్తవిశారదులును జేగనంపన్నులును నగునయ్యిక్షజికు సర్వభూత 

నునోగ్రాహియు భోగం బగుసంగ్రామం బళయ్యె ' నిన్విధంబునం జార్కోనీ 

యొంజొ రులళారక మస్టిరబు చేక్పిడకుండం బరస్పరజయ కాంథలం గొంశొక 

సీపు పోరునెడ నయిర్టిరి ద్ర జిత్తుందు సానునుంతునియ నధ్యకస్టంబును అయ్య 



810 గోవీనాథ శామాయణము 

గోచరుండు గాక చిత్రగతులం బరిభ్ర మించుటయునోం దలపోసి సమాధి 
సంయోగ సమాహితాత్తుం డై తేనమనంబున, 1102 

cane 

ంయైయై ఇంద జిత్తు హనుమంతుని ట్రుహోస్రముచే బట్టుని 6 గావిందుటు. శ్రైద్దుం- 

ఉ ఏనిభుజావిబ్బంభణము వీనివిచి త్ర గతి పృమాణముల్ 

వీనిపరా కృనుకృమము ఏీనిజయోాచితజన్యదాక్యు మె 
వ్వానికి లేదు ముజ్జగమువారలలోపు ఏ డవధ్యుం డె 
శే నికేినికొ రణంబున జయింపుదు నెద్ది యుపాయ మారయన్, 1108 

ను, అని చింతించి నీళొటరాజతనయుం డత్యంతసంరంభి యె 

యనువందం ద్రిజగద్భయానకి కరం టై నట్లి వె తామహం 

బనుదివ్యా స్తము మార్చితో నియనుముంత్రావృ త్తి సంధించి పా 
వనిపె చేసె సుపర్వు లార్వంగ నిలింపచ్వేషు లగ్షింపంగన్. 1104 

న. జేసిన నయ్యమోఘాస్తం బనంకవిస్ఫులింగపటలీనంచారభూోరంబుగాయ బజి 
తెంచి బ్రృహ్షావచీనంబు దలంచి మారుతిం జంప నొల్లక బద్దుం గావించిన 

నవ్వానరసీంహుండు త్రిలోకపూ జ్య బ్రహ్మో స్తపాళ బద్దుండై చేష్టలు దక్కి ధరణీ 

తీలంబునం బడి తనమనంబున నది బ్రహ్మో స్తవ, ఖావంబున నై నకృత్యంబుగా 

నెజీంగి తొల్లి లోకపీతాముహూుం జై నపర ముష్టి. తనకు మెచ్చి యిచ్చినవరంబు 

తెజింగు విచారించి యమ్మహోత్తు నియను గ్ర వహాంబువలన 6 దనకు బ్రహ్మో స్తంబు 

వలనిభయంబు లేకుండుట తలపోసి సుస్థిరో త్సాహుం డై యయ్య స్తబంధంబు 

వలన నిడీవడ సవుర్థుం డయ్యును లోక గురుం డగుపర మేసి. నవమానించుట 

యుచితంబు గా దని నిశ్చయించి సాస్ట్రయంభువంబు లగుమం త్రంబులచేత నభి 

మంత్రితేం బగునమ్మహో స్థంబునకు లోనై యింక వి క్రనుంబున కుషక్రమింప 
నుచితంబు గాదు బద్దుండ నై యుండి రాశుసుల ప్ర భావంబును సర్వంబు నెజింగ 

రావణునితోడ సంవాదంబు( జేసీ రామునిపరా కృనుశెర్భసావాసో తావహాంబు 

శేటపజతుంగాకో యని నిశ్చయించి కపట దై న్యం బంగీకరించి రాతసులతర్టన 

భర్జనో కులకు గర్జిం చుచు వినివృ త్తచేస్లుండై యుంజె నంత నవ్వానరో త్తము 
రావ్సులు కాష్ట్రముష్టిప్రహారంబులం ఫీడించుచు భూనభోంతరంబు నిండ నా 

ర్ఫుచు దృఢంబులగుద్రుమచీరరళ్ళు లచేత నంటంగట్టిన వాచుముంతుండును బ్రహ 
వ్రనిముక్తుం డయ్యు నది యెజింగి దశాననతన యుండు తనమనంబున నిమ్మహో 
స్రబంథం బన్యబంధము ననువర్తింపదు రాతసులు మం త్రగతి వీచుర్శింపక్ 

యికతేనిబంధించికి గాన నితం డ స్తవిముక్తుం డయ్యు. [105 

రుదు ఇంద్రజిత్తు హనుమంతుని. దీనికొనిపోయి రావణునకు సమర్పించుట, చ్రుత్తుణ 

అకట యీదివ్యాస్త మన్యు భేదము గానియది సురాసురముఖ్యు లై నం గడువ( 
జూలరు ఏంజిరళ క డినంపన్ను (డో చటుల బ్రహ్మో స్తపాశముబవలన 

ఏగివడి కుళలి మై. విలసిల్లుచున్నాండు వీనిప్రభోతంబు ధీనిలావు 

లూ 



ణే 

వ, 

dig 

ణే, 

సుందరకాండ ము, 911 

పీనిమవా త పంబు వీనిసానుర్థకంబు వసుధలో నింక నెవ్వరికి గాన 

నురయ నాయత్నే మంతేయు వ్యర్థ మయ్యె 

నొనర నీయ(న్ర్రము పునర ప్రయోగ మునకు 

బనిగొనదు చేటు విధమున( బట్టువడండ 

యిశని సాధించుట కుపాయ మెద్దియొక్కొ. 1106 

అని కొండొక సేపు వితర్చి ంచియివాప్రీనరుండుతేనయ స్ర్రబంధ మోక్షం బెటు౦౫ 

కున్ననాండు బద్దుం డగునితని నుపాయంబునం గొనిపోయెదం గాక యని నిశ్చ 

యించి మేఘనాదుండు దీర్ధళ్చం ఖలంబు చేత్ ను తమాతంగంబుం సొనిపోవు 

కరణి నతిప్రయత్నంబున హనుమంతు నాకర్షించుకొని కోలాహలబహులం 

బుగా సరిగ్ మం త్రి బాంధ పపరివారపరివృతుం డై నరావణునకు సముర్చించె 

నప్పుడు మరున్నందనుండు. 
1101 

-ంర్టుర్టు- హూనుముంతుండు రోనణునిం జూచి వితర్మించుట. య్టైరురా 

| తపనీయరుచిరను-కాజాల సం వృ తాయశేకిరీటము చేత నలరువాని 

నరవ జ్ర గర్భితేస్వర్ణ కుంతలవి భాకలితకపోలభాగంబు వాని 
హాటకరత్నచిత్రామలసుమహోర్ష హారశోభిత గాశ్రుం డై నవాని 

గాంచననాయమంజుకౌకేయకో భితమహనీయపృథునితంబంబు వాని 

హ రితచందనదిగ్ధాంగు. డై నవాని, నమిత మవాల్యోపశో భితుం డై నవాని 

నముద్య్భ సేవా సముద్భూతే మదవిఘూర, మానకోణితనేత్రాంతుం డై నవాని. 

అ ఆ ం ఇ కంల ఉస ర లయల ఎ 

మత్తకోకిల. దిప్పసిక్టుని ఫోం వంష్షు/ నల స్సనన్నబలుం బ'యా 

న్, 

సీ, 

జూ ప్ప తేజు నుదగృపారుషు నంజనాచబతులుష సం 

త్ర ప్టకొంచనమండ సాదు నుదారశౌెరున్ణ సమ గృసం 

ప్రాప్తర్తామసకాజ్యవై భను నత్యుదాత్తు యశో నిధిన్= 1109 

వుజీయు నానా వార్టిళ సమా కీర్ణ ంబు 'లె.నశిఖరంబుల చేతన లరుమందరంబుకరణి 

వనర నుణిగణ ప్ర భ' బీవీ సమో చీనకోటీరసమలంకృతీంబు ల నపదిశిరంబులచే
త 

విరాజమానుం డగువాని నమలేంద్రవారణవిపాణాగ్ర పరివీడనకృళ వ్రణవతే 

స్ధ్లుం డగవాని శరతా,.లరాకానిశాకర నుండల నుండితం బెన వదనంబు 

చేత ఏ శాలోరస్థృ్రలవి రాజమానం బగుహారంబుచేతను సబలాకం- బగుతో 

యదంబుచందంబున నందం బగువాని! బంచశీర్షంబు లగుపన్న గంబులలీలం 

గ్రాలునద్ధ శేయూరకన కాంగద చందనో _త్
తముగూమితేంబు లగువీనాయత బాహు 

వులచేత నొష్పువాని మజియును 114 

ఇరుగలంకుల నలంకృత లై సురాంగన బ్రవాణీయమృదుణామరముల' వీవం 

దతబుద్ధి( 'గార్యమం త్ర వినిశ్చయనమునందు నతిదము లై మంత్రు లనుసరింప 

సందడి జడియ? ,గాంచన వేతృపాణు తై సారణళుకులు జోహోకు సేయ 

గుణదోషముల తెజుంగులు గణించుచు నీయోజ్జులులు విఛీిమణాదులు భజింప 
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శే, రత్న నం యోగ సంస్కృత రాజ వీళమున సుఖాసీనుం జై ఛు ుభ్బు లెన 
యా ఫ్లులు భజింప సురయుతుం డై ననిర్జ,రో తృమునిభంగినిందుకొల్వున్న వాని, 

వ, ముటీయు మేగుళిఖరంబునందు సునిష్టీత్రం బె ననీజలం బగుజలదంబుమోడ్మి 
ననంశరిగ్న పృ భాభానురం బె నయాస్థానసక్షన నుంటపోపరిభాగంఖున నుప 
వసుం జై నదళ్రీవు నవలోకించి 8క్తేజంబున మోహీతుం డగుచు శాతసుల 

శం బీద్యమానుం డయ్యును' సరకుగొన క పరమవిస్మయన్య గ్ర మాననుం డై 
తీనవునంబున, 1112 

ఖో ఆహో వీనియుద గ దూఫవిభ నం బ్రా పాకీ భుజానికృనుం 

బాహో వీనియనంతీస శ్ల్వము సము దూర రేజోజ యో 
శ్వ్సాహంబు ల్పలాంకయు క్షగయు దామక్టింబుకా నులి యై రము 

(టాం 

న్చాహోాగ ర్వను థా త్రీయందుం బరిగీంపం గాన మచ్వ్వారి! 5, | [10 
ఒసరంగ వీనియందు గుణ మొక్కటి తక్కున యయేష్టం గాక గ 
లిన బలసూదన ప్రముఖ లేఖని కాయము యె చేల జూ 

లీనబబ శాలి వీ; డలుక లేచి చరించిన భూతధథా త్రి నం 
బునిధితరంగనూలికల ముంకంగ నోపంటె రొక_ప్రే ల్లి డిన్, 1114 

చ. ఇకనిన్ఫశంసకర్హ్యమున కెంగయు నిర్జరణయ పన్న ౫ 
వ్రశకులు నుర్త స్టికోటులు సపాలుకు సౌఖ్యము గాన కార్త ఖై 
ధృతి జెడి యున్నబా రథికధీరుండు కాధుత్సుం జెన్నం దాజిలో 
నిశేని వధించి లోకముల కచ్చు ననానుయసొఖ్యనంపదల్, [118 

క, అని బహుభంగుల మారుత, శేనయు. గమితీసత్త్యుః జై న కనుబానయద 
ర్ఫ నుని ప్ర భొనముం గనుంగొని, తనదుది విన్మయముదో (సం నలంచుచునుండెన్, 

వ. అప్పుకు దురాత్తుం డగురాశ శీక్షకుందా శేజోగ్భృతుంపా తనముంగల నున్న 
సింగాతుం కగున్భమచగ కే న్లుని కోపాకుణితలోచనంబుల నికీశీంచి యీను 
దొల్లి కె లాననగంబు భోకాబంగరగింబునం జలు మెలణియం జెకలించునాః 
జని కేక శళుంగ నై తీ కట్టిభగ వంగుంతై సళ ంకంకీంగకుం % గుసా'కొన్నంది 
ేశ్వైకుండు నేం డిట్లు గవివాపధరు జై దనుచం"డెనో. భకునియును బలిపుర్రుం 
కగు వాతానుకుం డకుగుజెంచెనో యనియును 0తించి కం కావా ళాత్తుం దై 
కురి త్రిన_త్తముం డగుప్రహాస్తు భవలోకీంచి కాం) యము కంబును విపులార్థవంఠం 
బు న గువాకస్టింబున ని ట్లనియె. 1117 

జతర్రిళర్టి: రొనీగని మగ రబు గ ( యకక డు పూ కుకుం [ని రి క”న ఘనా జి క Hag Mis hho 

ఉ, ఎగ్టండు వీడు మత్ఫ్సురికీ నివ్వు కంల జద్బి లంక శా 
చెవిగఢి( జొన్చా నొడువన మేటికీ భగ్న మునచ్చె దై త్యం 
గ్రొత్వున జే” చంపె నరకుం గొన కేల రణంబుం జేసె మో 

ల 



సుందర శాం డి ము, 

రన్విధనుంతయుకా 'బెలియున ట్లడుగుంమీ సమస్త మేర్పడన్, 1118 
వ అనిన రావణునివచనంబు విని ప్రవాస్తుండు వానుమంతున శభిముఖుం చై. 

యి ట్లనియె, 1119 

సీ, ఎవాగీడ వీవు నుహీరుహాచర యేల వచ్చితి విటకు నెచ్వాండు పంపి 
సురకిన్నరుల కై నం బొరశానినుత్సురం జెట్లు చొచ్చికి నోట యింత లేక 
ధనదుండు పంప నచ్చినవా:డవో శక్రం గంప వచ్చితొ పాళి యంపి నొట్కా 
యముడు సంపెనొ విజయార్థి మై నిర్హండు పంపగా వచ్చితో భయముదక్కి 

శే, కలతెజం గట్ట జెప్పుము కపటన్భృ శ్రి, జెప్పవేనియు బ్రతికి పోం జెల్ల దిదట 
టీ ల్లో నో నిక్కముననాటుఃడవు గాను నీవిధంబు,వింతమై తేంచయుచున్నదొక0కనూకు, 

వ, అనిన: బనననందనుండు రానణున కభిముఖుం డై యి ట్లనియె, 1/41 

ఎధుతు హగుదుంఠు [డు రాఏయనటం డొగు బంకళ వచ్చిన తెజం గెట్రీంగిందుట, శుభ 

ఉ, అచ్చుగ గాల పొశిధనదా చ్యు కళ్ల క్రులు సంప దూత నై 

వచ్చిన వాంగ గాను బలవై రిసమాననను గ భోగనం 

పచ్చతురుంక వె ననిను మక్కునతోం దమి దీరం జూడంగా 
నచ్చితిం గీశవంకమున నాసిగం బుట్టిననాండ నెంతయున్, 1129 

చ, అమరవిరోధి నైన నిను నర్ధిం గనుంగొనుశాంథ: జేసీ నం 

భఛమమున నీదునిన్కుటము భగ్న మొనర్చితి డాని కల్లి యు 
గమునకు భూరిసళ్తుర్ర బగుజై తరులు గానీన చేహరతగా 
ము వడిం బో నొనర్చి సుకరంబుగ( ద్రుంచికి చారి గందఆన్', [128 

చ, అలయక జేనదై శ్యనకులై న ననుం జటులాః స్టబంధనం 

బుల నడీ నంట: గట్టుటకుః బూనగ6 జాలకు పద్ద కోని ని 

స్తులవర మట్టు నా గొనలొ స్రుక్కక ని న్నిటు గాంచి నీకు నా 
కల తెజిం గల్ల. జెప్పుటకుం గా శరబద్ధుం నైతి జెంతయున్, 1124 

వ, కప్పు డిన్ముహా నీ యా న్రబంధన విము కుండ నై యున్న చాక, 11265 

ఉ, భూవరమాళిరత్నరుచిభూమీతపాదనరోజు. దై నరా 

మాననిశేశ శేను దనుజాధిప నన్మినబంట నర్గి నెం 

శే వడి రాజశార్సుములు దీర్పంగ నీకడ శేగుచెంచితిళా 
నొవచనంబు నిక్కము వినం దగు నీకు నిశాచరో క్లనూ, 196 

న, అని పలికి బలనంతుం డగుహాను కుంగుం శవ్యగ్రుండై నుహోసక్తు పం డగుదశ గ్రీ 

వు నవలోకించి క్షక్ముటి నర్గవంతం బై నవాక్ష్టంబున ని ట్లనియె, 1127 

ఉ, రావణ కీశవంశజలరాశినిళాక డం దై నయట్టి సు 
గ్రీవ్రండు నీకుత్రాత్ నను స్రీతిగ సేమము జెప్పి సంప క 

కోవళ నీనశాశమునకుం జనుజెంచితి భ్రాళ్ఫవాచికం 
120 



వం 

814 గోవీనాథ రామాయణము 

బీవ్ర వినంగ నర్టు(డ వహీనసుఖంబుల నిచ్చు నెంతయున్. 1123 
అది మజీయు ధర్మార్థసహితంబు నుభయలోకసుఖావహాం-బె యుండు దానిం 

జెప్పద వినుము. 1129 

తే.బలరిపున కుద్ది యగువాండు ప్రజల నెల్లం 

వం 

'వన్యదారల; జెజం బెట్ట నగునె నీకు, 

బుత్రులను భల ననిశంబు 'బ్రోచువా(డు 

కరితురంగశ తాంగముల్ గలుసువా(డు 

దశరథుం డనంగ నొక రాజు ధరణి నొప్పు. L180 
ఆనృపవంశ శేఖరుని కగ్ససుతుండు జగద్దితుండు శే 

జోనిధి రామభద్రుం డన న శోభిలు నమ్మహనీయమూ రి భా 
ర్యానుజయు కుం జై మునులయట్లు "దేటాజినముల్ భరించి "తాం 

గానకు వచ్చె ధర్మ పథకౌశల మేర్చడం దం డ్రిపంపునన్ 1131 

వ ట్రకుగుదెంచి కంక కకారణ్యంబు ప్ర వేళించి జనసాన సమోూపంబున నివసించి 

౦డ నమ్మహోత్మునిభార్య య గువీతనతిసత్కులజాల్న నంతకలా్యాణగుణన మేత 

సభలో  కమాతను ముచ్చిలించి కొని తెచ్చిన నేవినిం గానక యారఘు 

వల్టభుం | డనుజసహాయుంజే జై మవోరణ్య మార్షంబున వనకుఛు బుశ్యమూకంబు 

నకుం జనుదెంచి సుగ్రీవునితో సఖ్యము? జేసి యతనిపగతుం డగువాలి నతిబల 

శాలి నవలీల నొక్కకోల నేలం గూల నేసి తదీయం బగువానరరాజ్యుంబు 

సు గీ వున కొసంగి సమ సవానరగణంబుల కధినాథునిం జేసె వాలిపరాక్ర ను 

ప్రశౌరంబు తొల్లి నీవ్ర చుం గొంత యొజుంగు చే కదా యజట్టివాలిం బరీమౌర్చి 

విజయలక్ష్మీ విరాజమానుండై యున్న రామునకు బ్రతికారం. బొనరించుతలం 
పున సత్యసంధుం డగుసు గ్ గ్రీవుండు సీత నన్వేషించి యున్నచో కెజింగి రను 
నుచు వానరుల నెటదిక్కుపకుం బనిచిన నావారిపుంగవులు కకనవా ప్రాయుతే 
సంఖరిలం గలవారు "పెచ్చు సెరింగి విచ్చలవిడి దళదిళశల న న్వేపి.0చు చేన్నవా 

రందు. గొందజు వై న తశేయసమానవేగులు కొందజు వాయుతుల్యరంవాులు 
కొందు మనోజనంబునం బజిచువా రట్టివానరకదంబంబులోన. ' 1122 
ఏ నొకచానరుండ దను జేంద్ర సమిోరున “కొరసుండ స 

న్లానితప్ర్యుండ న్నిరపమానబలుండ పహూనూనుదాఖ్యుండ౯ 

జానకి నిచ్చట న్వెదక సాగరముం దరియించి వచ్చి య 
మానిని నీయశోకవనమధ్యమునం గనుంగొంటి' నొంటిగన్. 1133 

ంయిడు హనుమంతుడు రావణుని. దగ్గించుటు, చడం- 

, అరయ సందృష్టనిఖలధ ర్మాగ్గుడవు త్ర 

పంబుపెంపునం కంబు వేడసీ తీవ్ర 

పుణ్యం డగు బ్ర వూకులమునం బుట్టి నాడ 

1134 



నుందర కొ౦డ ము, 815 

కో, నీర్మలమతులు భవాద్భృళశ్సు లక్షిలిం. గులనాశకరము లతీనిందితముల్ 

ధర్మవిరుద్ధము లగుదు, ప్క_ర్త్యము భొనరింప రెందు గర్చ్బురతీల కా, 1185 

శే,రామకోపానున ర్రి సంగ్రామభీము, లత్మణవిము క్షనిశిశకలంబకోటి 
మ్రల నిలువంగ నెవ్వాండుం జాలం డసుర,నాథ పరికింప నీభువన త్రయమునం 

ఉ, వీరవ రేణ్యం డై నరఘువీరున శె గ్లొనరించి చేవచే 
వారులలోన నెవ్వరును బ్రాణముతోడ సుఖంబు నొందంగా 

నేరరు గాన నాపలుకు నిక్క_ముగా విది నమ్మి సీత నా 
భఛారుణి'నేత కిచ్చి పురదారసుతాదులం గాచికొ మొగిన్, 11817 

చ, నలువుగ పీతల గాంచుట వనం బది భగ్న మొనర్చు టాబిలో. 

బలువ్రర చై త్యులం దొడరి పట్టి వధించుట యిన్ని నేండునా 

వలన నె యయ్యె నింక రఘువర్య్యు (డు నీత్రల లాజిం ద్రుంచి మై 
రా 

థిలిం గొనిపోవు నన్మునుజ దేవున కంతియె కార్య మారయన్, i188 

ఉ. భావమునందు బంచముఖపన్నగి యంచు దలంప కీవు నే 
'బేవిని చ్రుచ్చిలించి కొని తెచ్చితి వామిధథిలేంద్రకన్యి ర 

వోవర నీవనాంతమున శోకము నొందుచు నుండ గంటి న 

ప్పావనళీలశోకశిఖ భస్మము సేయబె నిన్ను నీపురిన్, 1189 

శే, పూర్వుగీర్వాణ శేఖరభు క్ష మైన, గరళసమ్మి శి తాన్నంబుకరణి నరయ 

సీత దనుజాూది'తేయుల'చేత నై నం జాల నతీగించుకొనుటకు శక్య గాదు, 1140 

వ, మున్ను తపోబలనిశేషంబునం బరమేషప్మి' మెప్పించి యమ్మహాత్తునివలన సురా 

సురయతకిన్నర గ రుడోర గాదులనలనం జాన్ర లేకుండ వరంబు గొంటి నని 

యంటి వేని. 1141 

చ. అరుణసుతుండు కిన్నరసు రాసురచార ణసిద్దులందు నొ | 

క్కరుండును గాడు నీ న్నని నఖండబలంబున గీ టణంపంగా 

హారికులముందుం బుట్టినమహాబలు. డింక నిశాచశేంద్రసం 

గరమున నెట్లు ప్రాణములు గాచికొనం గల వెన్ని వనరాడలోన్ * 1149 

శే, ఛాతనుగుజించి "పె శ్కేండ్లు తప మొనర్చి 

కడంగి తదను గృహంబున 6 బడసినట్టి 

సంపదకు నాయువునకు నై శ్వర్యమునకు 

హాని యొనరింపం దలపోయ నగునె నీకు. } 148 

వ. పూర్వసంచితమవానీయధర నిశేషంబు సాకు రక్షణం బగు నంటివేని భర్శఫలం 

బె నసుఖం బది యధర్మఫలంబుతో 6 గూడ భోగ్య్యంబు గాచేరదు గావున. 

జేజ స్పిమిరంబులకుం బోలె బూర్వధ శ్తాద్యతనధర్మ్మంబులకు సహోవస్థానవిరో 

ధంబు గలుగుటవలన రోగ'రాజ్యుంబుల శకెట్టు సపహోవస్థా స౦బు గలుగు నటు 



816 గోలీ నాధ రానూయ ణము 

సపహావస్లానంబు గలుగ బేరదు ధర్ష్మపలంటు ధర్మ్మఫలంబుతో. గూడీ యుండు 

నీపూ రస్టక్ళతధర్ష్మం బద్యుకృ తొ ధర్మ నాశనంబు గావింపం జూలదు నీవు జేశాన 

శ్కాలసరస్టంతంబు తీవ్రత వోరూసధర్ల్హ్మ ఫలం బనుభవించితి వింకం బరదాగాప 
వారణగూపాధర్హ్మప లంబు కీళ్టుంబున ననుభవింసెననవ్సు సందియంబు లేదు 

నూనువుం గగురాముండు నన్నేమి సేయం గల: డని కంకీంప వలనదు, ! [41 
క, వినుము జనస్థానవధం,బును వాలినధంబు స్పవగఫుంగనఖరభ ౦ 

జనులసఖక్వ ముణీంగిలొని, దనుజో గను నీకు హితము తలపోయు మింశన్, 

ఉ, పోర దశానుసం ద్రుంతు నని భూసరతి సర్వదనాటనన్ని ధి౯ 

డీఆనియల్టతో. ద బ్రతి హొనర్చినవా(గు గాన నా 

కూరక్ యుండంగా నలె నుక్కటీ సొప్టబుయనుజ్ఞ యున్న నీ 
వారిని నిన్ను నీపురిని వచ్చి వధింసగ నేన బాల 11406 

"శే, వీరవరుః జై నరామభూవిభున శెగ్గు, లేనీ సామోదనురగ గోశితయు నైన 
బ్రతుక బాలం డనంగ తపాచశేంద్ర, నృష్టి మిముబో:టినారలం జెప్ప 'నేల, 

ఉ, శేనల నుర్త స్టశాంశ యని కృత్రిమురూపముతోడ నచ్చి యీ 
"జీవిని మ్రుచ్చిలించి గొని కేచ్చితి చామిథిలేంద్ర కన్య ర 
వ్లోవర నిన్ను నీకులము: గూల్పంగ బుట్టిన కాళ రాత్రి గా 
భానమునంి 'జెలుంగు నున పాయసుఖస్టీతీ నొంగ'లే నిశన్, 1148 

న నుటేయు నీఠొనిగృహయూసం బగుశాలపొశంబునం గట్టుపడితి నింక నెళ్తైెణం 
గున జీవించెద వదియునుం గాక నుసోనుభావుం డగురాముండు కోసారుణిత 
పీకణంబుల నికీఖీంచిన నీలంక దస్గనా లాట్ట ప్రతో ళిక మొ హాలు నది యట్లుండ 
నిమ్ము పతిన కా శిరోమణి ఇన టై కేహాశో శా నలంబున నిప్పురం దీక్వుక భనం 

బు గాగలదు రామునకు జ'సుండను జూరుం” ను విశేనీంచి హొనవండ నిన 

నాన చనం బు సత్తష్టిం ఖని సిడారిరిప్పుము బంధుమిత్ర తిగుత హితకళ శ్ర భా $ళ్ళ 

మంత్రి భోగ కాజ్యంబులం గోలుపోవ్రటకుం గొ నజ్జానంబున బానకీం 'దెచ్చితిని 
ఏస్లుతుల్య్భ పరా క్రముండును సర్వలో శేశ్వకుండు నగురామునిశరం బొక్కటి 
శ్రేల్మిడిలోన సదరాచరంబు గులోకంబు లన్నియు సంస్పృృశించి కమ్మి 
మాగేరంబు నచ్చి చొచ్చు నుతయు నన్ముహోన్ముండు సచకాదరభూతంబు లె. 

లోకంబుల నన్నింటి సంహరించి క్రన్తుణి సృజంచుటకు సమక్థుం గన్ముజోత్మున 
తోడ పగ హీంచుటకు నురాసురరతో య యగ కడ గంధర్యనీద్ధ సాధ్య భార 
వీదాస్టధ కగుహూస్టికచత క్రి వ ముఖనిఖలభూతంబులందు నెవ్విండును నమర్గుంిడు 
గా డట్టికాజసింపాునకు విీప్రశారంబుః శేసికి వింక నె తెఆంగున జీనింజె 
దన్ర కామబాణంబుల నౌకిం బగిననథుర్ణిండ. జై ననిన్నుం గ్రెలోక్ష్టనియంళ్ళ 
త్వళ్ళ త్ర వాం తృశ్వసర్వనుర న ంనృక శ్వ్వాదథ సచిళిన్టుం నై నన జ పొణియుగానొ 
విధవ్సుత్ప ర్లెయు క్ష కు ద్ర తట నెరిళ స్తీ కిరణనముర్భ ఫాలో చన యు లె శ్రి వు 



సుందరకాండము, sl 

రాంత క"త్సాదిధర విశిష్టం డె ననుహేక్ష్టకరుండును బృంహ శ్త ప్రనిత్యళ్వస్వతం 
త్ర త్పబహుముఖ త్వ కార్యని ర్వాహ క త్వాదిధ ర్త విళిష్షుం జై నవిరించియు రథ్నీం 
ప శక్తులు గొ రని యివ్విధంబున శంకీంపక జంకీంచి పలికిన సౌన్టవో జేతంబు 
లగుహానుముంతునివచనంబులు విని దళ గీ వుండు కోధవమూకి కుం ఇ శేశం 

దానుదీధితులు నిగుడ రాతను న షట బులం దొన్రుదెధితులు ఏడ రా లం జూచి వర్చంబున ఏనిం బరిమొర్చు. 

డని యాజ్ఞావీంచిన దురాత్తుం ఉగువానిపలుకుల కులికిపడి దూతను వధించుట 
ధర్మంబు గౌ దని తలంచి కార్యంబు తెజుంగు విచారించి నుం శ్ర వినిక్ల యంబు 

గావించి చాననకులభూహణుండును మేఘగంభీరనిక్టోవణుండును నీతివిద్యా 
విశీదణుందు నగువిభీవణుండు సామనిశ్చితంబు అగు వాకస్టంబుల నన్నకు( 

గోపోపశమనంబు సేయుచు ని ట్లనియె, 1149 

భుతు నిఫీషణుండు హానునుంతుని ఫీథీంప నాజ్ఞాసించు రొపణునపు నీతీ బోసంచుట: వాం 

చ, అరయ: బరావరజ్ఞ లని యార్యులు సన్నుతి సేయ ధా త్రీలో 
బరంగెడునట్టిసాధునరపాలురు దూతల జంప ెంతయు 

నృరసత నాదువాక్యము ప్రసన్నమతిం గొని నీచునంబులో. 
దజీసీనరోసము న్విడిచి తాల్షి వహింపుము రాత సేశ్వరా, [150 

శే, ఈవనాటునిం జంపుట హితము గాదు 
తగిన రీతియె నినుబో6టిభార్ష్మికులకు 

నిది సుజననృ త్తగ ర్హితం వింతే కాదు 

రాజధర్ష్మవిరుద్ణరబు శాత సేం దః [181 

సీ చాన వేశ్వర నీవు భర్షజ్ఞండవు కృోళజ్ఞండవు సరావరజ్ఞండవు రాజ 

నీతిజండవు భూతనినహూం౦బులో. బరమార్థవిదుండ నతష్టంతఫఘునుండ 

నరయ భవాదృళుం డగుపండితుం డిట్లు రోమంబు కొన్న లోకనుందు 

సకల శాస్తార్ధ వై శారద్య మంతయు6 జర్చింపం గేవల శ్రనుమె కాదె 

శే,కాన రోషంబు నణంపుము తమ యొనర్చు 
మోజ మెజసీ సనాతనరాజనీతి 

నిగుడ యుక్త మయు క్తంబు నిశ్చయించి 

దండము విధింపు మెంతయు6 దగవు మెజియ, 1152 

చ, అనుచు విభిమణుండు నినయంబున నీతి యెజబుంగ6 బల్కన౯ 

దననుది జేశకాలనిహితం బగుతమ్మునిమాటచోప్పు గై 

భొనక దశొననుండు పటుకోసరసోత్క_టఘూర్హ మొ నలో 

చనములం దామ్రదీ ధితులు సాం ద్రతీరంబుగ 6 బర్వీ ని ట్లనున్, 1158 

క, అరినూదన పాపాత్ముల, భొరిగొనినం బాప మింక పుట్టదు వెస నీ 

దురితాత్తుం డగువానరుం; బొరిగొనియెద నిఖలకోణపులకు హీతముగాన్. 
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వ. అని పలికిన నథర్శ మూ లంబును బహుదోవ యు కంబు నసనార్యుజుష్టంబు నగు 

రావణునివచనంబు విని బుద్ధి మద్వరిన్టుం గువిఫీషణుండు పర మార్థత త్త పం 
బగసవాకస్థంబున సి ట్రనియే,, [కద్ 

. దనుజేంద్ర ధూర్థత స్త్ మైనట్టి నానచనంబు వత్సలత్ర్వమున పీనుము 
ఈవానరుండు నీ క గొనరించె “వెం డరివపుం డగు నిక్క_ మైన నేమి 
'తెగువమై దూతల బెగటార్చశా దని యార్యులు: వచియింతు రన్ని యెడల? 

గాన వీని వధింపం గారాదు దూతకుం దలపోయం జెక్కు_దండములు గలవు 
అంగనై మూపు మొనరింప నగు గశాభి 

ఘాత మొనరింపం గా వచ్చు. NECA చిహ్న 

సన్ని పాతం బొనర్పంగాం జను నథింప 

వచ్చు ననుమాట వినలేదు వసుభధలోన, L156 

ఉ. సత్యవచోవిచారు లగుసాధులు కోపము6 బూన రార్యసం 

స్తుత్యగుణా త్ర త్తరుండ వజితుండవు సంతతము నృరావర 

ప్రత్యయనిశ్చి తా్య్టాండవు పార్గివధర విదుండ ఏీవ్ర నో 
చ దె త్యకు లేం ద్ర చి _త్రేమున డాలి హింపక యబ్లం జెల్లునే. L157 

చతురత ధర్యవాదమున శా స్తనులె గ హాణంబునందు నం 

తతమును లోకవృ త్తమున దాకుర్ణమునం దొకం జైన నీ కిలం 

బ్రతి యగువానిం గానము కుపాచర "షర దేవదానవ 

శ్ర తిపతికోటిలోం గడుల బ్రనిద్ధికీ నెక్కినవాండ వెంతేయున్, 1158 . 

క. ఈకవీని దునిమినందున, వ్ శీసీయు గుణము లేదు నిక్కము వీనిం 

"దేవ నిచటికి. బంపిన, భీకరళత్రువులమిందం బెంపుము కినుకన్ [11509 

చ, అసురవ రేణు దూతలు నిజూధిపుం డాడినచంద మంతయు౯ొ 

రసనకుం దోంచినట్లు పరగాజుల ముంగల నోట లేక ని 
ర్వ వ్రసనముత్ “డ6 బల్కుదురు వారల. జంపుట పాడి గాదు సీ 

" డసమున వై రిచే నియను డై చనుబెంచినవారుం డారయన్. 1160 

వ రాతసేంద్రా యీవన చరుండు నిహతుం డైన నీపయోనిధి నుత్తరించి కృవ్గుజు 

నిచ్చటికి వగల ఖేచరుం డొక్కరుం డై న రామునిసమిపంబున లే(డు నతీ 
వృ త్తాంతని వేద కాభావంబునలన రామలవ్షణులిచ్చటికి యుదారం బరుగు జేరరు 

దానంజేసి నీకు శశత్రుతయంబు సమకూడదు వీనివలన సీతావృ త్తాంతం 

బెటింగి చేని శామలత్షాసులు తత్శ ణంబ రణాణ్ధులై నీకడ కరుగు డెంచెదరుదానం 

చేసి నీ కయత్నంసబున ర శ త్రుతయింబు వాటేల్లుం గొవున నెల్టభంగుల పీనిం 

జంపుట కార్భంబు గాదు  పేండు నీచేత ఏడువంబడినవాంటై. రయంబునం జని 

దీర పథావరుద్ధు లై నరామలత్మే ణుల యుద్దంబునకుం దోడ్కొలని వచ్చు నందు 
నలీవ యుద వీయుండ వగునీకు మే లగు. బరా క మోళాాానంతు గావమణా 

ew 

al 

చ 



నుందర కాండము, 319 

సురుబకు దుర్ణయుండ వై ననీచేక నుపలాలితు లైనయీరాతసయోధు లం 

దలు గరకంశూచతినివారణార్థంబుగా రణంబు6 గోరి యున్నవారు వీ9మనో 
-రథంబు వై సల్యంబు నో"ందించుట యు కృంబు గాదు నీమైోోల హన వాదు 

లును కూరులును సత్కులజూతులును ముహాగుణపరిగృ హాలును సంతతో 
పలాలితులును శస్త్రుభృద్వరిష్టులు నగు యోధులు దానమానవరళీకృతు "లై 

య నేకు లున్నవారు వ్ రందజు భ వదర్భంబునందు ట్రాణంబుల నైన ఏడువం 

గలవారు వీరిలో గొందజు భవదా చేశంబున బలె కదేశసహితు ఇ మూడు 
న్ా న్ న్ా 

లగురాజపుశ్రులం బట్టి అచ్చి భవదీయ ప్ర భావంబు ప్ర కాశింపంచేయుటకు 

నరుగం గలవారు నానచనంబు. బట్టి ఎనిపై నలుగక విడిచి పుచ్చుము. 1161 

చ. అనుచు విభీషణుండు వినయంబున నీతి యెజుంగ. బల్క్ న౯ 

దననుది దేశ కాలవిహి తం బగుతమ్మునిమాటచొప్పు గె 
ఆ ర 

కొని హృదయస మెనపటుకోపము సారెకుం గన్ముతించుచు౯ా 

దనుజవ రేణ్యం డిట్లనియె దద్దితేబుద్దిక జూల మెచ్చుచున్ . 1162 
, య | mp య ఆ! 

ఉ. తమ్థుండ నీవు పల్కి_నవిధఫంబు సమం చితరాజ నీతియు 

_కృమ్ముగ నున్న జెంతయు జగంబుల దూత లవధ్యు లౌట ని 

క్ర ర్న గ స్ "5 ట్ర్ న్ on గ క్ ] క్క మ్మిది విని కింక మృతి గల్లక్ యుండ వినిగృహం బవ 

శకమ్హ్మను జయంగా వలయు నంపినవానికి సిగ్గు వుటన్. 11౪8 
పాలీ ౧ 23 

చ. వనచరజాళతికి న్మిగుల వాలము భూషణ ముట్టు గావ్రునక్ 

ఘను డగువీనితో(క వెస గాల్పున మంతట దగ్గవాలు( జై 

తనమది అజ్జ్ఞయు౯ా బొడను దై నము నొందుచు నున్నవీనిం గ 

న్లాని మది సంతసించెడరు కూరిమితో నునవార లందటున్ , 1164 

యుడు రెం:ణుండు వానుదుంతునిలోో (కం గాల రాక్షసుల కాజ్ఞాపించుట. థథం- 

వ. అని నిశ్చయించి. రాతీసుల నిరీశీంచి యీవనాటునిలాంగూలంబునందు 

హుతాళశను దరికొల్పి ప్రదీప్తం బగులాంగూలంబుతోం బురంబునల్లడలం 

ద్రివీొనీ రండని యాజ్ఞాపించిన నన్ని శొచరులు రావణవాక్య ప్రే రితు ఖై 

మొగంబులం జిడిముడిపాటు గదురం దై లావసి కంబు లై నయనేకజీర్ణ పట కా 

ర్పాసకంబు లవ్వీరనరుని వాలా గ ౦బునం జుట్ట యనలుం బ్రతిష్టించిన నలె 

అంగు విలోకించి లంకాపురంబునం గలనిశాచరు లందటు చాలవృద్ధనారీ 

సహీతంబుగా ముదంబు నొంది రంత నక్కవీ శేమ్టండు శుషే.ంధనంబులచేత 

నభివృద్ధి వహించినవనహుతాశనునిమాడ్మి_ నెదిగి వడనంబు బాలసూర్యుని 

లీలం గ్రాల మనంబునం శోధంబు జెంగలింప నత్యున్నతశరీరుం డై పదీ 

ప్పం బగులాంగూలంబుచేశ నచ్చటిదానవులం జదియ నడిచి వెండియు. 

సారు లగుకొండజు రాక్షసులు దృఢ పాశంబులం దన్ను బద్ధుం జేసిన నప్పా 
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శంబులదలన విడిన సనుర్ధుం డయ్యునుదత్కొ,లస దృశియ గు బుద్ధిం కేసి యిట్లని 

విత్రరి,.౦'చే, 1165 

చ, హరివరుం జై నసూర్యసుతుం డంసంగ రామహి తార్థ మబ్ధి స 
త్వరముగ డాంటి వచ్చి ఘనతం జరియించెడు నన్ను6 బట్టి ము 

ప్క_రముగ బడ్దుం జేసిరి నిశాచరు లిప్పని ముత్క్భతోగను 

స్థిరతరకర్శ యు క్రికీం బ్రతిక్రియ గాదు తలంచి చూడంగన్, 1166 

తే, నను బద్దుండ నై యున్న నేమి నన్ను 
ని గృహింపంగ6 జూల కీయు గ దనుజు 
అనువుమియి. భోకములం ద్రెంచికొని కడంగి 

యిందచజ వధింపం జూటుదు నేఫు మోజు, 1167 

క, ఐనను వేగిరపడ నేలా నరపతికార్యసిద్దికై ౧గనుజుల్ 
పూని యొనరించునవముతి, శే నించుక శేవు మది సహించెనం దాల్మిన్, 1168 

వ, అదియునుం గాక ముకు రాగ్రిసనుతుం బగుటవలన నీలంశాపురంబునం గల 

సర్వన్థంంబులు విలోకీంపరా దయ్యె నిప్పుడు దుర్లకర్శకౌశలం బంతయుం బరి 
కోధించెద నీరాతుసులు సేయుశోరీరవీ కనంబును బుబ్భా గ్రంబున వెలు ౦గునహ్నీ 
జేన్రచే.డిమియు నుచ్చి త్తంబున కించుక మైన శ్రమంబు గావింపం జాలదు 
పురీపరికోధనా నంతరంబున బంధంబులం ద్రైంచికొని విజృంభించి రాశుసులం 

బొలియించి విక్తమంబు ప్రకటించెద గాక యని నిశ్చయించి రజ్జువులం గట్టు 

వడీ యున్నవాండుపోలె నొదిగి యున్న నన్షుహాబలనందనుని మహానుభానం బు 
నజుంగక బలవంతు లగురాతనసులు దీర పాశంబులం ట్రతిగృహీంచి. 1169 

తుడు రొమీనులు లోయలో నిష్పంటించి హానుముంతుని రాజనీభులం ద్రిస్పాట. శుభం 

చ, చటులన్భుదం గతూర్యముర జస్వనముల్ భునళంఖ 'భేరికా 
. చటపొనినాదముల్ మిగుల బంధురభీషణ సింహ నాదను 

ల్పటుతరభంగి నాకసము బ్రద్దలు వాజింగ మ్రోయ రాశసుల్ 
దుటుములు గట్టి వాయుసుతుం దోడ్కొని యేగిరి రాజవీధులన్, 1170 

ఉ. ఆహనుమంతు డప్పుడు మదాసురళోటి యొనర్బుభూరికో 
లాహలశ్ బ్బము ల్వినుచు రాజగ్భృహంబుల రనుగ్రిచత్వర 

వూ్య్య్రూహముల న్విమానముల ను_త్తమభూముల, బణర్టవీథుల 

నాషహనశాలల న్నబలవారణ శాలల 6 జిత్రశాలలన్. 1171 

క, కృంగాటకములం బర్వత, శృంగంబుల బహానవిచి త్ర శిల్పి గృహాంబు 
ల్బంగరు మేడల జేవళ్ళ,హోంగణముబం జూచుచు న్రయంబున నరిగెన్, 1172 

ఉ. అ త్తజీ లంకలో. గలసురారిన్చు గాతులు చాలవృద్ధులుకా 
జిత్తములక ముదం 'బెదుగం జిత్ర సువక్షవిమానరాజిపై 6 



సుందరకారడ ము, 921 

ద త్రజిపాటుతో నిలిచి తేడ్లయు దీవితవాలు€ ఇ నకీ 
శో _త్లము గాంచి రొప్పుచు సముద్దతి గలి యొనర్చి రందణున్. 1178 

ఉ, అప్పుడు దైత్యు లొక్క మొగి నాగ్రవులై భయడాట్టహాసము 
లొప్పడ వింతకొోంతి యిదె చూడు డటంచును వారిపారికిం 
జెప్పుచుం జుట్టు ముట్టుకొని శ్రీశ్రుజవంబున వీధివీథియుకా 
ద్రిష్సీరి శ్రాటం బట్టుకొని ధీరుని వాయుకుమారు నయ్యుడన్. 1174 

క, డోందమునం గుతుక మలరంణగం గొందబు దై శేయసతులు గురుతరబుద్ది 
న్చొందుగ జనకమహీభ్ళా,న్నందనికడ "శే ఘోరనాదముతోడన్. "1115 

ఉ ఇంతకు మున్ను నీకడ కహీనజవంబున వచ్చి రామవృ 
త్రాంతముం జెప్పీపోయినవనాటుని నుథతి. బటి వానివా 
లాంతమునందు చారుణహు తా శనుని “నరికాల్స్ దె తు ల 

త్యంతముదంబుత డం బుర మంతయు? ద్రిప్పుచు నున్నవా రొగిన్. 176 
డదు సీతే హనుమంతునికి శీకలుండవు గమని యశ్ని జేవుని. బ్రార్జించుట. శుకం 

వ. అని పలికిన నాత్మవారణోపమం బై న క్రూరవాక్యంబు వినికోకసంత వ్లచి త్తయొ 
యక్క వీలే హన కగ్ని చేన్రునీవలని బాధ గలుగకుండ మంగళం బొసంగుట కభి 
ముఖ యె నిర్మలం బగుతనమనంబున హుతాశను నుశ్రేశించి. 177 

మ. పతిళుళూ/మయు స_త్తపశ్చరిత మభ్య సెకపత్నీత్ట మా 
తతసౌశీల్యము నాకు గల్లుట యథార్గం బేని నామోంద మ 
త్పతికి న్నిత్యముం బ్రేమ గల్లు టది తథ్యం బేని మద్య్వాక్యప 
ద్గతి రీతుండవు గమ్మ వాయుజున కుద్యత్సి?తితో  చావకా, [173 
క్రృన్ననం దత్సమాగనున కాంఖీణింగా. గమనీయవృ త్తసం 
పన్ననుగా నను౯ా వారిసమానుండు రాను. డెబుంగు నేని కౌ 

రోన్నతుం డాకవీంద్రుండు మదు గ విపజ్ఞల రాశి కోడయా 

కెన్నంగ నిక్క మేని పతిభృత్యునిం బ్రోవుము హావ్యవాహానా. 1129 

వ. అనుచు నీత ప్రార్థించిన న భ్రైేవిమహి మవలన హనుమత్పుచ్చాన లుండుప్ర దథీ, ణా 
కారళశిఖుండై. కవితల్లజుకుశలంబు తెలుపుచు వెలింగె హనువుజ్ఞన కుండగుసమిా 

రణుండు పుచ్భానలయుతుండ య్యునుసీతా ప్ర భావంబువలనం ట్రా లేయా చలశీత 
లుం డగుచు న ద్లేవికి సుఖకరుండై విసరె నంత నక్క డ నప్పవమాననందనుండు 
లాంగూలంబు దహ్యామానం బగుచుండ నిట్లని విత_రించె. 1180 

యు హనుమంతుడు తనకు నిష్వువేండిమి గానరాకుండుట కచ్చెరునేంథుట. రర్రైప్రుం- 

ఉ. క్రందుగ నొక్క ప్రేల్మిడి జగంబుల నన్నింటిం. గాల్పనోపువా. 

డందము గాంగ వాలగతుం డయ్యును బావకు డేవి చోద్య మో 

పొందుగ నించు కై నం దనభూరితరో పతం జూప కెంతయుం 
tof 

ఫై 
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జంచనలీతలుం డగుచు జాల వెలుంగుచు నున్నవాం డొగిన్, 1181 
. ఏ నిచ్చటికిం జనుదెంచు నప్పుడు రామప్రృ భావంబువలన సము వ్రమధ్యం౦ంబునం 

1 ఒప జ ® బర్వతరూపం బై నపరమాద్భూతేవస్తు వెట్లు దృష్థంబయ్యె న ట్లేవహ్ని శె త్య్వంబు 
రామ ప్ర భావంబువలన సంజూతం బయె్టె నిది నిక్కంబు రామార్థంబు సము 
దృమెనాకంబుల కుదయించినసంభావముంబు పావకున శేల యువయింపకుండు, / ర UU 

. మాయయ్య యెనగాలికి, బాయనిప్రాణసఖుం శగుట చాటించి నను౯ 
థీయుతుడు పరితేపింప జేయు టుడిగి పావకుండు శీతలుం డయ్యెన్. 118 

. ఏసతి చేయు భూరిక్భప నిచ్చినస్వ_న్వయనంబుచే మరు 
ద్వాసనకాలముఖ్యసురవరుర్ధల కాజి నజయ్యు లై నఘో 
రాసురుల నృణ౦బున రయంబున6 దుంప గంటి నట్టిధా 
తీసుతసత్క పక్ దవాన దేవుడు లీతలుం డౌట చోద్యుమే. 1141 \y రాల గ 

. జనర్ జ యాశీరాప్ట్రదంబున రామన లేం ద్ర తేజమునం బదపడి మ 
జ్ఞనకునిసాచివ్యంబున)ు ననలుండు ననుం గాల్ప నోపం డయె్య నిజముగాన్, 
౨రురు హనుమంతుడు బంధనములవీలన విడివడి కానలివారి నందటం జంపుట, ర్రుద్దుం 

అని యొక్కముహూ ర్తంబు చింతించి యమ్మరున్నందనుండు నునంబున రావు 
లతుణసీ'తా ర్కతనయానిల వాతీసఖులకు నమస్థరించి తన శ రీరంబుకుజు చపటిచి 
యంగుస్థమా త్ర గాత్రుండై. బంధనంబులవలన విడివడి రాశుసులు నిరీశీంచు 
చుండందళత్ణ అంబ వెండి యు మెరుమందరసం కాళ దివ్య బేహుండై విభ క్షరకుస్సం 
శాధంబె మహోన్నతం బె నె లశృంగంబుమాడ్కి..జూడ్కికివ్రే గోగుచున్న 
ఫురదాస్టరంబుమోంది కతివేగంబున దాంటి తోరణాశ్రితం "బై నకాలాయసపరి 
పతం బగుపరిఘుంబు విలోకించి డానిం బుచ్చుకొని తన్నుం గాచికొనిపరి వే 
స్రించి వచ్చు వారి గూరరాతుసుల నిశ్నేషంబుగా రూపువమూావీ లంకాపురంబు 
నల్లడలు ఏశ్నీంచుచుం బ్రదీ_ప్రలాంగూలకృ తార్చి క్లాలిమొ యంశుమాలియగు 
సూరుష్టని తెజింగున వెలుంగు చుంగృ్భుతమనోరథుండును బ్ర వర్ద మాన శరీరుండును 
సముత్సాహాసంపన్నుండు నై రణచండవికృముం డగునాయునందనుండు తన 
మనంబున వెండియు. గార శేషం బెట్లని వితర్కి౦చె. 1186 
గురుశ క్తి నింకమిందట, నరయంగ నిప్పురమువారి కందణకును ల్ 
మృజ దారుణసం తాపము, కరము గలుగ జేయు టిదియ కర్తవ్య మగున్, 
వనభంగము శావించిత్తి దనుజులం బెక్కండ్ర సాజి దారుణభంగిం 
దునిమితి నింక దుర్షవినాాశన మొక్కటి కొదవ యయ్య సలుపంగ వలయున్. 

. వంచన లేక నే నిపుడు వారక దుర్లవినాశనంబు గొ 
వించితి నేని మింద రఘుపీరునకుకా సులభాంబు గాల్ న 
_కృంచరవంశవర్యు దశేకంఠునిం జంపంగ వచ్చు నాకునుకా 
మించుగ నల్పకార్యమున మిన్నును ముట్టినకీ ర్తి చేకుజున్. 1189 



నుందరకాండ ము 
ప్ర ఏ 

ంశుడు హనుమంతుడు లంకాదవహానము సేయుట. శస 

వ. అదియునుం గాక, 
1190 

చే, కోతి యవాసండు నాదులాంగూలమందు 

సుప తిష్టితు. డె బహూుళుతి వెలుంగు 
అ ల శూ 

చున్నవాం డట్టిశిఖ కీగృహో _త్తమముల 
చేత సంతర్పణంబును జేయవలదె, 1191 

4 
అలు 8 

వ, కావున మదీయపుచ్చా గ్రగతుండై నవై శాగనరునిచేత
 సిప్పురంబంతయు దగ్గంబు 

గావించెదం గాక యని నిశ్చయించి సౌదామినీసమనిషితం చై నతోయడంబు 

లీల లంకాభ వనశ్ళం గశ్చంగాటకంబులయం దు జరించుచు నొక్క గృవహాంబున 

నుండీ వేతెక్క._గృవహాంబుమోాందికి నగయుచు మహో దాగ్ధినపం కలు ఏలో 

కించుచు నసంత్రస్తుండై సమిరసమాన వేగంబునం చ్రాసా దంబులమోా౭దికి దాం 

టుచు బలవంతుం డగుహనుమంతుండు క్రమంబున. 1192 

శే, అల ప్రవాస్తునిభర్మవా ర్యస్టంబు మోాం౭ది 

కుణీకీ యందు వుతాశను నిరవు కొల్పీ 

నుజి నుహాపార్పు ఏనిమహార్హ్య మందిరమున 
౧౮౭ 

కెగసి యందు గృ ళొానుని నిగుడం చేసి, 1193 

జంబుమాలి సుమాలి సారణశుకరశి, కేతులగృహాము లగ్నిక్ నొసంగే 

దంషఠోమళవ జ దంషధజ గీనను త్తపి ౯ చసద్మములు గాల్చి 
Wy wy) REE) లీ ఎలి చాలీ ద్ 

మకహవశో ణితాత కరాళ యూ పాతు భభ సకర్ణులయిండ్లు పాడు చం 

కుంభ కర్లనికుంభ కుంభ జేవాంచకనిలయంబు 
లొక్క_ట నీజుచేసి 

క్. బ్రహ్మరిపుయజ్ఞ పరిపంథి భాను
శ త్ర, శ్ర క్రజిన ందిరములు భో స్మంబుచేసి 

— 

లంకల గలవారిగృహములెల్లను బహీంచె, నొగి విభీవణుమందిర ముక టిదక్క 

క, ఈరీతి లంక గల చే, వారాతులదివ్యమణి గృవాంబుల చేత౯ 

దారుణగతి దవానునకు సమారాధన మాచరించి యనిలజు6 డంకన్. 1195 

చ, కనకమహీధరంబు క్రియ. గ్రాలెడుదాని ననర్ధృదివ్టునూ 

త్రనమణికాంతులం దనరుదాని న మేయవిచి త్రశిల్పభ 

జన మగుదాని శ్వంమమణిజాలవిశాజిత మెనదాని 
a. 

భన మగుదాని రావణుని భ వవిమానము( చేరి వేడుకన్. 1196 

ము, ఘనవాలా గృగ తాగ్ని నవ్శణిమయాగా
రంబుపై నుంచి పొ 

వని సీరంధ్ర్యయుగాంతనీరదము ల
ేవక చెట్టు గర్జించే నం 

త నిమేషంబున కాకృళానుండు చలచా్పొత్ ప్రయాగంబుచెం 

చెను పొందెల౯ా వలమానదారుణశిఖాభీలజ్బలన్హూ శ్తిమ
ె. 1197 

వ. ఇ ల్రెజంగున దరికొని వుతాశ నుం డంబరచుంబ
ిశిఖాపరం౦ం పరుం జ ఛటచ్చట 
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శబ్బంబులతో విన్ఫులింగంబు “అలగయ' బ్రళయశకాలాగ్నియుంబోతె 

చేర్చునెడ. 

చ. అడరి సమిరణు౦ డతిరయం బడరం జెలశేంగి ఏవిచుచోం 

గడునడి వీతెహో త్రకణకాంచము లొక్కట నుగృభంగి న 
ల్లడొలం బడం దోడం ఖలరాకుసనాశము ఉల లంకె 

నుడుగక మింట నుండి రథ నోద్ధతి న్రాలుమహోల్మ_లో యనన్, 

౦వారం బోగ లంబరంబు నక నాఖిలాంబుదత్వుం బొగి౯ 

పొదింప విమానదీస్థహుతే భుక్జ్వాలావళిజాలము 
ల్ఫంపాజాలము లభెక్టిం జారణనురు త్పాధొ్సర గుల్ దిక్కు_లళా 

గుంపుల్ సెట్టి యొనప్బస్తా త్రి, త రనముల్ ఘోషంబు లయ న హింన్ 

హీమగవాతుకోభిశము లిందునుణ గేముయకుట్టి మం బులు 

న నోమలరత్న భిత్తులు మనోవార వేదులు నైన కన వభ 

గ్రాముములుక' విమానములు గాలి ధరం బక గాలమందు నెం 

కే సినుపీటనుండి పడుదిన్రర్ణిల మండెరపం క్తులో యనన్. 

చ, అడది హూంతాశనుం డొగి గృహాంబులం జుట్టును ముట్ట లాం 

దడంబడి దానికీ౯ బృతివిధానము గానక యాండ్ర, బిక్ష 

గడువడిం బాసీ ప్రాణములు గాచికొనం బరువె త్త ముల్ 
తడ యబడువారియా ర్రనినదంబులు ఏట జెలం౫”; 'నయ్యెడన్. 

వు, అకటా యెక్క_డివాన రుం డితే(డు సత్వం బీక్ళజొనుండు నేం 

డకలంక స్థలి లంక గాల్ల్ఫుటకు నాహా కీశగూపంబుతో 

సకళుం జై చనుడెంచ నెట్లని శిఖాసంత స్ప స్పశతె దీవీతా 

లక cl సూల దిలక్ స్తనంధయధర, గ్ర క్రవ్యాదయోమిన్న ణుల్ , 

ఉ. కొప్పులు వఏీడంగా చుశీయు: గొందజు కామిను లుప్పరంబుతో 

నొప్పుగ రాయుహర్ష్యసముల నుండి హుుతాళశనిఖాపరంపరల్ 

గప్పిన నోరస(జాు కచలం బడ సాగిరి మేఘవీధికి౯ా 

* దప్పి విచిత్రభంగి వసుధం బడుకాజుమెజుంగులో యనన్. 
మ, నెలన్రల్ శాంచనకావ్యసంచయములు ౯ మిన్నందుధాన్యంపుంది 

పేలు నానావిధరత్న రాసులును శుంభ ద్వస్తుసందోహూము 
ల్నలువొప్పం గణంజంబు లంటుకొని నానాకాంతుల న్వీట భా 

సిలువై శ్వానరు. డర్ధవంతముగం జేసెక౯ా జిత్ర భానుత్వమున్. 
మ. నియకళక దారుణరూపులలొ దనుజుల౯ొ చెక్కండ్ర సంగ్రామని 

న్బృయుం జై చంవీయుం దృ_పినొందనిన భ న్వత్సుర్తుచందోన న 
గ్నియు లంశాపురమధ్య మందిరములం గీ జాగతి సే నటు చే 
సీతము సంతృ ప్రి ఫీ వహీంవడ య్య. తుఘశ్చేతోముదాపాది మై. 

శాప 
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a 
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క్, 

క, 

వ, 

ర్, 

వు. 

సుందరకాండము, బిగ్ 

ఒక్కెడం గింశుకములగతి, నొక్కెడ శాల్మలులమాడ్కి. నొప్పారంగ వే 

తొక్కెడ నకోకముల కియం, బెక్కెడల హుతాశశిఖలు పెక్టయు నొ ప్పెన్. 

అతి వేగవంతుం డగువమూ,రుతి చే లంకాపురంబు కుద్రునిశే ను 

ద్ధతిం గాలి కరాలు క్రీ పురము, గతి సప్పుడు ద మగుచు గవ్వ్యూరిం గూలెన్, 

మజీయు నవై వ్రళ్వానరుండు హనువుద్విసృష్టుండై తొల్లి రావణునివలనిభయం 

బున స్వరాపష పక టనంబు సేయనోడి యుండి తత్కాలంబునరాతసబలక్ష్షయం 

బును చె వబలోదయంబును బ్ర తాస్టసన్నం బగుట యెజింగి నిశ్శంకితుండై లం 

'కాపురాధార తి కూటశిఖరంబునం బొడమి వాయుసహాయంబునం వేసిఫీముపగ? 

క్రమంబున లంకాపురంబు సర్వంబు నాక్రమంచి జ్వాలాసమూహాంబు ప్రసరిం 

వంజేసి గగనంబు దాంకం బెరిగి యుగాంతకాలాన లతుల్య వేగుండును గగన 

చుంబిశిఖాపసరంపరుండు నాదిత్వకోటిసమాన తేజుండును రథో శాజమందిరో 

పం భాగసంచారుండును విధూమురత్త్మియు రతశ్శరీ రాజస్టసమర్చితేశిఖుండును 

నతిప్రవృద్ధుండును గింభుకపుష్పుదూడుండును మాత ప్రభుండునై లంకాపురంబు 

సర్భంబు నావరించి యశని ప్ర కాళంబు లగుబహువిధడారుణశబ్దంబుల చేత 

బంకజాతభ నాండకుంభ ౦బు సగులం జేయుచు! బ్రశయకాలాగ్నిచందాన 

నతిభీకరదర్శనుం డై వెలుంగు -దుండె నప్పుడు పూర్వ దభ వనాగ్నిని ర్వాణ 

సమ యోాల్థితభూమ వ్యా పపం కుత మేఘంబులు నీలోత్పిలచ్భాయ గలిగి 

గగనంబునం దబ్రకాళించె నా సనుయంబున, 
1209 

మెండుగ మిడుంగుటులు పొగ, ల్కొండొకవడిం జుట్టు ముట్టుకొని నాధింపం 

దుండంబు లెత్తుకొని “వేదండంబులు పాణె బృంహితధ్వను తెస౫న్. 1210 

హానువుతో్కో ?ధబలాభిభూత యయి స్వాహానాథతీ వ్రార్బ్చుల౯్ 

దనుజస్యందనదంతి వాజమృగ రాజ్ఞా త్రీజసా లాండజా 

తనివాసంబులతోడ దగ్గ యయి సంతాపంబుచే లంక బో 

రన శోకానల హేతిం గౌలినటు లాలోకింపంగా నయ్యెడిన్ . 121] 

శా.హో కాంతావుణి హో మనోవార సఖా హో తాత హో సోదరా 

క, 

జ, 

హో కాంతా జనయిత్రి హో వ్రియసుతా హో మిత్ర హా పుత్రకా 

వక్ర దారుణవహ్నీ గాల్పం దొణంగ౯ ప్శీ ంపరే యంచు న 

సోకార్హి న్విలవీంచు వారికృపణో క్తుల్ నిండ మోసెం బురిన్ . 122 

అప్పుడు కృశాను బాధకుం దప్పినగీర్వాణరిపుక దంబము 'పెలు చక్ 

నిష్పులం గాలినలంకను, దప్పక ఏశ్లించి మదిని దవాతీహ వొడవమిన్. 1218 

ఈతండు కోతి గాడు నిజ మింతేయు ఛర్చుండ్" కోంధినాయకుం 

డో తపనుండొ గంధవపాుండో యముండో హరుండో కృళానుండో 

ఫీక్రకరుండొ రా త్రిచర శెఖరుండ్ 6 ధనదుండొ మృత్యు ప్ 

రితి శహాటభాపము ధరించి నిశాటులం దుంప వచ్చెనో, 1214 
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చ, 

గోవీనాథ రామాయణము 

ననజభివప్రకోప మిటు వానరరూపముం దాల్చి వీశతో 

దనుజుల( ద్రుంప వచ్చెనొ యతంద్రిత మాద్య మనంతే మవ్యయం 
బనుపను మప్రమేయ నుభయం బగువై సక తేజ విరా కృియ౯ 
ననచర రాజరూపమున వచ్చెనొ బై త్యవనాళ నార్థమై. 1215 
అని యిట్లు పెక్క_ండు పెక్కు తెజంగుల( బరనుశోకాకాంతు ఆ యా రనాదం య ©) ) UU నై వి 

బుల విలవించుచుండి రిట్లు హనుముంతుండు గృవారత్నమాలినియగులం కాఫు 

రంబు సమ స్తంబును భన్మ్యంబు గావించి ప్రదీ_ప్రలాంగూలకృ కార్చి ర్మాలియె 

యంశుమాలి యగుస్తూర్యుని తెజంగునం దేజరిల్లుచు విచిత్రం బగు గ్రికూట 
శిఖ రా గంబులం గొండొక సేపు విశ్రమించి యుండే నప్పుడు మహాబలుండును 

మారుతతుల్య వేగుండును నుహామతియు నగు వానరవీరముఖ్యుని మహాద్భుత 
ం . 5 ర కర్శంబు విలోకించి బేవర్షి బ్రవార్ష్డి సిద్ద సాధ్య గంధర్వ విద్యాధర కిన్నరరత్లో 

యతుచారణాదులుపరనూనండభరితాంత"కరణులై సాధు వాక్యంబుల నభినం 
దించిరి మజీయు సమ స్పభూతంబులు దుర్ని రీశ్యుం బె నతదాకారంబుపలవ్నీంచి 

సాయాదె వ్ర శా్వనరుండ నుశంక చేత భయవి త్ర, స్తంబులై పజవందొడం గని త్తెజం 

గున వనభంగంబుగావించి రణంబునన నేకరాతసులం బొలియించి లంకాపురం 

బంతయు హుతాశనున కర్పించి సముదోదకంబున వాలానలఆబు చల్లార్చి 
కృతార్థుండై వెండీయు సంభ్రామత్ర, స్తవిష జ్ఞ రాతుసయు సముజ్ఞ ప్రలజ్వూలహా 

తాశనాంకితయునై వీతామవహూకోపహతయమయొ పాడతి యున్న మేదిని భంగం జూ 
పట్టుచున్నలంక నవలోకించి తేనమునంబున. [216 

ఒంధుషుహానుమంతు (డు లంకాదహానంబున నీతకును భయంబు గలిగియుండునని దుఃఖించుట శు 

చ, 

Phy 

విడివడి యేను లంక నవివేకతం గిన్క_కొలంది వహ్ని చే 
నుడుగక కాల్చి నిందలకు నుర్వుర. బాత్రమ నైలి నక్కటా 

కడువడి వుండుచిచ్చు నుదకంబున నార్చినమాడి_ నాత్తలోం 

బొడమినశోధముం జిబుత వుచ్చెడువా రతిధన్యు లే కదా. 1211 

కుపితుండు పాప మొనర్చున్సు గుపితుండు హీంసీంపం జూచు గురువుల నైనం 

గుపితుం డతిశస్త్రుసన్నిభ, లపితంబుల సాధుజనములం 'దెగడు వడిన్. 1219 

, ఒనరంగ నెవ్వం జేనియు సముత్పతితం బగుకోధ ముడ్గలిం 

బనినడి జీర్ణ మైనఘనపన్నగచరమునట్లు తాల్మిచే 
తను నిరసించువాండు వనుధం బురుషుం డన ఖాష్టితి: గాంచు మం 
దునకు నొకించుశేని గుణదోవ.విచారము గల్ల చెన్నండున్. 1219 
ధరలో వాచ్యావాచ్యం, 'బెజటుంగునె కుపితుండు వాని శన్నం డకార్యం 
బరయ నవాచ్యము లేదా, పురుషునిచే సర్వకార్యములు చెడిపోవున్. 1220 

. అక్కట యే నెంత యవివేకినో మహీతనయచొ ప్పరయక తాలి వీడి 
చటులఫోరానలజాలల నీలంక నంతయు. గాబ్బితి నవ్వెలంది 



రో 

సుంచకనశకాండ ము, రి 

జనో శ ం శ్ 
జ 

కశునిక్కువంబుగాం గ్రాంగ్ యుండగ బోలు నెంతదునాత్తుండ నెంతజకుంద 

నంతదు్మాధు(డ నెంతే మూర్తుండ నంత పాపస్వభావుండ 6 బకిహితంబు 

. దీర్పలేనై తీ స్వామిఘాతిమకి చెతి 

బూని వచ్చిన కార్యంబు వాందుసజుచు 

కొనుట గద యు క్ష మెందు నస్పనియె చెజుచి 

కొ సడు నాయటికష్నదుకనుండు 
గలంజె, 

1291 

తల ద 

. అరయ లంకయందు నగ్నిచే భస్మంబు, గానిదెశ ముక్క శన వేదో 

న్సీత్త వహ్నిశిఖల. జక్కన నుసీ యున్న, దంచు నిశ్చయింప నగునె యింక. 

_ కువితాతు.డ నె సజ్జా, విపర్యయంబున వొకింత చెజునక మనుజూ 

ధిపు కార్యము. జెజుచితి నింకల గప్పు లందణు నన్ను నాగ్టిమిఘాతుకుం డనశే, 

మజీయు న న్వేషణపూర్వక రానణనిబయసరిజ్ఞాన సీతా వర్శనసన్ని పెవనరూప 

వముహో కార్యంబు రానుని వే వనమాత్రావళిష్టం బగునట్లు గావింపంబడియెం గె 

వున నిప్పుడు వోధా భిభాతుండ నె ననాచేశం దత్కా.ర్యమూలతృయంబు నిస్సం 

శయంబుగాం గావింపంబడియ దోవంబువలన దోవంబు. చేసితి నింక నేమ 

నిన నేమియగు ముల్లోకంబులయందు ముదీయం బెన కపిత ్ టంబు పథితంబయ్యె 

రతణసమగ్థుండ నై ననాచేత నా గృవాం౦బువలన జానకీ రశీ,ంపంబడ కుండుటం 

చేసి సీతం త్రీంబు నన వస్థితీంబు నగురజోగుణన
ిబంధ న చేష్టావి శేషంబునుగర్షిం 

చెద రావణుండు వీతం జంపక మ్రుచ్చిలించికొని పోయె నే నజైవి నజ్ఞ్వునంబునం 

జంవిలి రామునకు నాకంటె రావణుండే యుక్కింత మేలునాం డయ్యు నింక 

నెల్తె అంగున వారీశ్వరుం డగుస్ముగీవుని సందర్శింపంబోదు న శేశ(రు లగురాను 

లక్ష్మణులతో చేమని సంభాపీంపుదు నకృతాభ్ధుండనై యమ్మహోత్ముల సమ్థుఖం 

బునకుం జనుకంచు నా కిచ్చట జలంబులంబడి మైనం జిచ్చులో నుజీనయైనం 

చాశంబులచే నుజీగౌని యొన విషంబు గోలియెన సముద్ర 
చరంబులగు మహోస 

త్రషీంబులకు ముదీయశరీరమాంసఖండ 
౦బులు సమర్చించియైన 6 బ్రాణత్యాగంబు 

చేయు టధికోదయం బె తోంచుచు
న్నదియచ్చటికింబోయిన సీతావృతాంతేంబు 

విని రామలక్ష్మణులు నిక్కంబుగ" శరీర తాన్టగంబు సేయుదురు తద్వనాళం బు 

జూచి నుగ్మీవుండు బంధుసహికేంబుణా 
నశించు నంతం దదష్భతాంతేంబు విని 

భాతృవత్సలుం డగుభరతుండు కశ్రుమ్న సహితంబుగా మరణంబు నొందు ధర్మి 

హం బగునిమ్య్యకుకులంబు దీజిన పిదప సమ _స్తజనం౦బులు శోకసంతాపవీడితులై 

© 

౯ 

యంతంబు నొందెదరు భ్రాగన్యరహితుండ లు ప్రధవ్యార్థసం 
గ్ర వుండ రోపదోవ 

పరీ తాత్తుంద నగునే నింతకుం గారణంబ నైతి నని యనేక ప్ర కోరంబుల 

నినుండ చింతించు చుండ నప్పు డయ్యనిలనందనునకు వై "దేహి. కుశలంబు 

'జెల్పుచుం గొన్నిశుభనిమి త్తీంబులు దోంచిన చెండియుం. దనమనంబున, 1224 
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చలు హనుమంతుడు నీతా దేవికి భయంబు గలుగదని, నిశ్చయించుట, వదల 

జే, అకట తప్పం దలంచితి నాత్మ తేజ 

మున సురశవ్నీత యగుమహీపుత్రి పత్రి 
హోత్రుండు తవీంపం చేయంగ నోపం డుర్చి 

నగ్నీయం దగ్ని యేమిసేయంగనోపు. 1925 

తే, అమిత తేజుండు ధన్మాత్తుః డై నరాము 

th 

లొ 

ఆ, 

పత్ని యగుసీత జనకభూపాలఫు త్రి 
యాత్యచారిత్ర సంగు్త యగుచు నుంచ 
సంస్ప బ్రతింపంగ నె ట్రోర్చు శ్రషసన సఖుందు, 1226 

వఏజలజాతీ పుణ్యమున నించుక్ మొన: బృచంవకీలకీ 

లాజనితో గ బాధకుం దలంకక నాళము నొంవ శేను జే 
జోజయ శాలినై సుఖము సొంపు వహీంపం౫ం గంటి నట్టి యు 
రీ(జ వినాశ మొం'దె నని రిత్త దలంచితి నెంత వెజ్లినో, [227 

. గురుముతి చే సుమిత్ర కొడుకు ల్నరతుండును బ్రతి చేసతికా 
దిరముగ నాత్త్యలో. దమకు చేనత యంచు దలంచి భో కిని 
స్ఫురణ దలిర్ప నిత్యమును బూజలు సేయుదు రట్రిరాముభూ 
వరమణిచి త్తహోరిణికి వహ్నీ శిఖాకృత బాధ గల్లునే. [2298 

. అరయంగ నెన్వం డిజ్ఞగము లన్నియు నొక్కటం. గాల్పం జాలియుకొ 
ధరణిజ వేండుకొంటకు నతం ద్రితు జై కడు శేత్వ మొంది మ 
ద్గురుతేరదీర్ధ వాలమునకుం దన వేండిమి నూపం డయ్యు న 
క్క రువలిచుట్ట మయ్యమనె గాసిలంజేయంగ నెట్టు లో పెడున్. 1229 

॥ సుకృతమున న్ఫుశీలమున సూనృత వా కన్టిమున ౯" మునంబులో 

నకలుపభ క్తి సంతత మనన్యమతిం బతి గొొల్బు చున్కిం బా 
నకుని దహింపం జాలు రఘువల్ల భ వల్లభ మొననీతకుం 
జకితుండు గాక యేక్రియం గృ శానుండు వేండిమిం జూప నోపెడున్, 1280 

. అని బహు ప్ర కారంబుల వై చేహీ ధక్హప్ర భావంబు దలంచి సము ద్రమధస్టంబున 
మైనాకసందర్భనంబు చింతించుచుండ నప్పుడు. 1281 

. హనుమంతు. డెంతమహోత్తుం డొక్క_ండె యబ్లి దాంటి లంకకువచ్చిధరణిసుతకు 
విభునిసం బేశంబు వినిపించి దనుజుల. బెక్కండ్ర నాజిలో నుక్క_డంచి 
లాంగూలవహ్నీ చే లం కాపురము గాల్చె నయ్యగ్ని దై త్య?గోహాంబు లన్ని 
భస్మంబు చేసియు బతిమనోహోరిణి యగుసీతను దహింపండ య్యె నవావా 
యెంత చిత్ర మనుచు నంతంత వినువీది, మ్ర యుఖ చరసిద్దమునిపతంగ 
మరుదహీం ద్ర యతమధురవాకంబులు, వినగ వచ్చె నతని వీను లలర, 1282 
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నుందర కాండము. 529 

-ధుద్దు హనుమంతుడు సీతాదేవిం జూచుట, వధిం 
. బట్టు వి తెంచిన నాబువి వాక్ళింబలచేశను దశీణాశీ స్పందనాదిళుభనిమి తం ద్ | న్ బులచేతను నతాపాతీవ్రత్యరానుప భావా దికారణంబులచేతను దృష్టార్థంబుల 
చేతను నై చేహి నహ్నిబాధకుం జిక్కక కుశలంబున నున్న దని నిశ్చయించి 
కొలంక ేఆి సంప్రా ప్రమనోరభుండును బ్ర తిసంహృస్షన రాష్టింగుం డును నె వెండ్ 
యున శ్రేఫి పృతేక్టితీంబుగా సంపర్శించి యనుజ్ఞ గ్ "నిరామునిమొ వకురి జనియెడ 
గాకొ యని తలంచి నిజ భు జాబలవిధ్వ్పుంసిత మపి రుహవంశమండ లం ౫ నయనో 
కవనంబునకుం జని. = 

. మారుతి గాంచె మారుతకుమోరునీ పై ననుక్ంప6 జేర్చి చె 
రా 

న్నొారయగ రీతలుండ వగుమా యని నాకెకు నూరుతా పుసిం 
జీుుచుం జెక్కిటం గరము నేర్చి సువర్త వికీ శింశుపా 

| | ta ౯౩ 

భూరువామూలమందుం గడుల బొక్కుచు నున్నవఏి'చేవాప్పుతి కక్, 1284 
. కని సంభ్ర మమున వందన, మొనరించి మహీజ జై వయోగంబున స 
య్యనలాక్చులం గో క శుభ మున నొ ప్పెకునిన్ను కుర బాశ షంటి నిటన్ . 

. అన విని భూమిపు, త్రి హ్యావయంబున నిండిన రా~పూర మె) 

యనిన వెలి కుచ్చి పాజినటు లాదటం గన్ను = హా బాప్పముల్ 
చినుకంగ సారెనారెకు బఐలముఖనర్వునీ. గాంచి శామభ 

_ర్తను నుదిలోం దలంచి యనురాగము తేటప*ంగ ని ట్లకున్. 1236 
. పవనతనూజ నిక్ష_ముగ భారము నీయది యాట నీ వాకం 
తవె రఘుభ్ ర కార్యము ఘనంబుగ దీర్చ జాలు ఫుణ్య ౫ 

రవుండవు నీదుకీ ర్తికి. గరంబు ఫలం బిది యెట్లు చేసెదో 
రవికుల వార్ధిసోము( డగురామువి నన్ని నెట్టు గూర్చెదో, 1287 

టు యం 

. తా నెడం బాసి యున్నయెడ దె తుండు మ్రుచ్చిలి తెచ్చినందు కా 

మానవనాథ చంద్రుండు సమంచిత మానభనుండు సై న్భసం 

తాొనముతోడ వచ్చి పృఢథనంబున పని బలాన్వీతంబు గా6 

బూని వధించి నన్ను గొనిహోయిన. దశత్చ/తికారమై చనున్, 1288 
a 

. సంగరశళూరుం డగురము, పుంగవునకు నిట్టి వేయ పాలుపుగ యుక్తం 

బుర గీ ర్తికి ననుకూపం,బుం గావున న క్తెజిఐగు బోధింపు మొగిన్, 1280 
. అనవుడు. ద్ర శ్రితంబును నుహార యుతంబును హేతుసనంహిళం 

బును నగుసిత్రమాట విని పుణ్యరతుండు మరుత్కుమూరుః డి 

ట్లను రఘునేత వానరబలాన్వితుం డై వడి నేగుదెంచి శా 

వణుని వధించి తల్లిరొ ధ్యువంబుగ ని న్లొనిసోవ్రం జెచ్చెరన్, 1240 

. మనమున నీవు సందియము మాని సుఖసన్లితి నుండు మేను వే 
g 

చని పతితోడ నీవిధము సర్వము సొంపుగ విన్నవించి తొ 
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డని చనుదెంతు నంచు గవీకుంజరుం డు త్తమభ క్లితోడ వం 
దన మొనరించి వేగ పయనంబున కున్తుఖుం డయ్యె న య్యెడన్ . 1241 

రయ హూనునుఠితు డు సము దృలంఘనంబుకొ ఆఅ కరిష్ట పర్వతం బెక్కు_ట. చుర్టుం- 

వ. ఇ తెజింగున నై దేహి నాశ్వాసించి సముచితంబుగా వీడొని సాగ్టమిసందర 

నోత్సుకుండై యక్కవిశాగ్తూలుండు సము ద్రృప్రాంత కాం తారమండితం బెన 

యరిష్టం బనునొక్క_కొండ యెక్కె_ నది మజియు నీలాంబరీకృతతుంగ పదక క్షోబు 
ప్షవినీల కాం తారంబునుథాతో తరీక కృతశృం గాంతరవిళంబి శారదా భ్రంబునుబోధ 

కక తమార్తాండ కిరణసందోవాంబును లోచనీక్ళేత సముద్ధూకధాతుని శేవంబును 

జందనీకృతనా నావిధకునుమువరా౫ విస సరంబును వీదధ్వనికృత తతోయాఘమంద్ర 

నిస్ననంబునో గతీకృతవిస్పష్టనానా ప్రస, సవణనినదంబును నూర్ల ఏ భుజీక కృతసమి 

చ్చి?త బేనదారుకవంబంబు నాకోశసన్నాదీ! గత వ ప్రపాతతలనిహ్టోమంబును జలజ్ఞ 

అీహండుశిరోజీకృత శర తు మిత ప్పచ్చడవృకుంబును వేణునాదీకృతీమారు 

తోద్గూకకీచకకదంబ నాదంబును నిశా సీకృతఘో రాశీవివసముచ్చా సమా 
రుతంబును ముఖరం థ్రీ క్ర కృత నీహారపూర్ణ గంభీరగవాగ్గరంబును జరణీకృత పత్యం 

తపర్వుతంబును గా శ్ర భంగీకృతగగన చుం బిశిఖరంబును బుప్పవడిత శలతా 

పతానావృతసాలతాలత మాలర సాలాశ్వకర్ష పరి వేష్టిత నానావిధకూటకోటీద 

రీయురీవి రాజితంబునునానామృగగ ణాకీర్ణ నిలాసంచయసంక టంబునుమవార్షి య 

క్షృగంధర్వకిన్నరోరగ చేవిశసానుతలంబును ధాతునిర్లమవిభూవీ తేంబును బహు 
పృస్తనణో వతంబునుసింవాశాొ ప్రూలాధ్యువితకందరంబును సాషదుమూలఫలో 

దకంబునగు నప్పర్వతో శ్రమం 'చారోహీంచి రామ దర్శనశీఘ్రవార్ష ప్ర చోదితుం 
డై మహోదధియు త్రీ త్రరతీరంబు సేరంగోరి వ్రావృః ఓా_లవలాహాకంపుకరణి మేను 
చెంచిమోనోరగని పే. వికంబగు సము దృమార్లమునంజూడి_ నాటించి మారుతేజ 
వంబున కగయసమకట్టి పాడ ద్వయంబు సర్వ తొ గ,ంబు పై మోపుటయుందళ్ష ణంబ, 

దురు హనుమంతునిబొదఘుట్టనంన నరిష్రపర్వతేము నుగ్గునూచ మపటా, ర్యురుం 

క, పావనిపాదాక్రాంతము, లై విజిగి మహోవఎంబు లతిగంభీరా 

రావంబులతోం. జూర రము, cl వడి గిరిసానుతలములందుం గూలెన్. 1240 

చ, హరివకుపానఘాతమున నట్టిటు శైలము కంస మొొంద జం 

భరిపునిహేకి చేం జెగినభంగ నుహోన్న తేశ్ళంగ సంఘము 
ల్పరువడి వ్రస్సి కూలె ఘనపాదపకోటికుశారధారచే 
సటీకీనకై_ వడి న్విరులు నల్లడలం బడ వ్రాలె 3 నేబకున్, [244 

చ. అతులికసత్తు పం డయర్ధనఘుం డ౦ంఘుోలు మోవీనయంశవకా త్రం జ 

రర్షితవరకం న రాంతరనివాసీముహో గ గ్రుమ్భుగేం న సంఘముల్ 
గలి సెడి వీడితంబు లయి కాకరతళా ముదగరధ వారణ 
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ప్రతతులు పాణి నాకసము బ్రద్దలుగా వడి మ్రోసె నయ్యెడన్. 1245 

వీ భుగభుగ వాసించు మృగ నాభితిలకంబు ఘర్షోదకంటుచేం గరంగి జాలు 

నవలగ్న బేశబద్దానర్హ నవరత్నఫఘంటి కారమ్యు మేఖలలు వదల యె | 

మవానీయవతోజమండ లోసరిబద్దసులలితహారపం కులు చలింప 

నెజీం గప్పుకొప్పున నిండారం జు నవిరిమ'ల్లపువుసలు విరిసీ రాల 

శే. గన్నరవివాంగ గంధథర్వపన్న గేం ద్ర, సాధ్యవిద్యాధర్యప్ర్రీలు సంభ్రమమున 

శె లములనుండి నిజ నాధసహిత లగు చు,మించులవి తాన నెగసిరి మింటి కపుడు 

భన అడరి గుహాశయంబులు మహాకపిపాదనికీడితంబు లె 

జడత నహించి నాలుకలు సాంచుచు దూరీష్టిపవహ్నీ జాలము 

ల్వెడవెడ గృక్కుచుం గరము వ్రేంగున భోగము లెత్త లేక పెం 

చకడలలం జుట్టు6 జుట్టుకొని కూనత రోంజుచు నుండె నయ్యుడన్ . (247 

చ. అనిలజుం డబి చాయటుటకు నయ్యుడం శాదము లూూ౭ది మోప గ 

న్నన బదియోాజనంబులతన ర్పును ముప్పదియోజనంబు "ల 

తునుగల కొండ నృతములతో నిఖరంబులతోడ. గు,౦గి యం 
లు Ww 
పోను బంకింప భూతలముతోడ సమత్వము నొంబె న త్రీజీన్. 146 

_ంధ్దుదు హనుమంతు6డు సము ద,మును దాటుట, చం 
లో 

ము, అనిలోన్లూతే చలన హోన్నతతరంగాస్ఫాల వేలాంత మై 

ఫఘనమినోరగ మత్స సిక చృపమహో గళావాసంచ
ారమై 

వినడద్దారుణ బాడ బాన లశిఖావిప్వారమై యున్నయ 

వ్వనధి౯ దా౯టంగం గోరి మింటి కెగ సెక్ వాతాత్మజుం డయ్యెడన్ * 1846 

. ఇ ల్తెజంగున న త్తరుచరశ్రేష్టుండు మారుకే జనంబున నాకాశంబున శెగసి, 

కమనీయవహారి ణాంకకుముదవికాసంబు సూర్యు కారండవకో భితంబు 

రమణీయగీప్పుతి శ్ర వణ కాదంబం౦ంబు చటులాభ్ర వై నలశాడ్వలంబు 

అసవమాననవపున ర్వసుమహామిోన ౧బు భామమహోగ్రాహ భాసితం౦బు 

అభ్రమాతంగ మహోద్విపక లితేంబు సా్వ్పతీమదమ రాళ సంకులంబు
 

తే, ఉరగ గంధరయ కపదోత్ప్సలంబు, పూర్ణ చంద్రాంళుశిశిరాంబు
పూ రితేంబు 

నగుదురంత మహాగ గ నార్ష్మవంబు, నందు గపి నావచందాన నరిగె నపుడు. 

ఇా.చంచద్భాస్కర మండలం బొరయుచు౯ సామోరి భాస్వన్నభ 

స్పంచారకుమభూతేముల్ సలుపు నాశ్చర్యస్తుతిధాషీనముల్ 

మించ౯ చేతులు సాంచి సగ హామరున్మిబ్రీర్హ తారాధిపో 

దంచదోగ్టముము మ్రింగ బో యెడి క్రియకా దాంటించి యే” 
న్వడిన్. 12502 

ఛు, వారితతినీలపీంగళ సి తొా
రుణవర్షమహాభ్రాపం కుల్ 

దొరయుచు సాశెసా శెకును దూణుచు( గృమ్మణి నిర్ణమించుచుక 

ఫా ల 
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గర మురుకాయ మొక్క యెడం గన్సడ నొక్కె_డ మాటు జెండ నా 
వారివరుం డభ్ర వీధి హరిణాంకు క్రి యా న నయ్యె న య్యెడన్. 12ర్శి 

కే, బహువిధాభ్ల 'సంఘాతనంప్రా వమాస్తం, ధ్ వళ తనవాంబగుం డై యద్భశ్య 

దృశ్యత నుండ సమోరణ వ్రయసుతుండు, మింట జాబిల్లి చందానమేజ సెనపుడు. 

౮, 

. కొమ్టాధంబున సవాస్టనర శె/స్లుండు రాక్షస 

మణి యు దోయదంబుమాడి.. గరించుచు, లంబపడు పర్షతంబుకరణి 

భూరిసత్తుగం డై న భుజగాశనునిభంగి, నభ్రసథమునందు నరి౫ నపుడు. 12ర్ర్ 

మ్రైవరులం బరిమౌార్చి లంకాపురం 
చాకులంబు చేసి రావణునకు సాధ్టుసంబు. బుట్టించి రంగు రాట్ నబలంబు 
రూపుమాపి తీనమహోద్భుత ప్ర భానం 7 జెల్ల వారికి దెల్లంబుచేసి హీ కభివరి 
వనరిబు గావించి కృ తాః సండ్ నాగరోఫ ;కిభాగంబునర నా పు 
బున హిరణసనా భం బగుపర్వత క నఘ్టంబు పొడగని దానిల గరంబున సంస్పృ 

వంచి గుణవిము వం బగునారాచిపబుక రణి నతివేగంబునం జనిమహోదధి యు 

_త్రీరతిరంబున నున్న మేభ్హుసంకాశం బగునుే భోందశే లంబు విలోకించి యంగ 
దాదికపులకు నిజవిజయం బజుకపడునట్లుగా వాలంబు వినువిధిం ద్రిప్పుచు 
బ్రళియ కాలభా రాథరంబుసగీది సింహనొద బు జేసిన నమ్మహోరవంబు దశదిశలు 

నీరధియు త్రరతిరంబునందు సమోారపుత్రునిరాక గోరుచున్న 
బలవంతు + ల నజాంబవదంగడను ఉణరెంనీలముఖ్య వానరులు గగన 
ఏథ్ధి మేసుధర్టనినిధమున ఏ కెంచుష్పవ దశ్వసుతునిగం భీరనినద 

సడి గ్రృవానక్ష త్రతో ఖితం బ్ నగగనంబును బరిస్ఫోటితం2 బు గాసంచ నాసను 

యంబుప, {£956 

మా'లెంచి తేద్దిర్భనా కాంత లె సూద ముపంగ వవారించు చుండి రందు 

హ్యూపు త్రుండు చరజీవి పరమవృద్దు( 

రంజీ దము కాయుండు జాంబవంతుం 

డధికి సంతుష్టహృదచయాంతిరంగ. డగుచు 

నంగదచాదులం జూచి యి ఖ్రనుచుం బలి కె, 

. అల్లి ంగుల నూహింప నిక్కవీంద్రుం 

సర గతిక లొ బై య వచ్చు చున్న వా (డు 

సందియము చేదు శ తేన వోస్వన నము స్సు 

దోత్క_రంబును సూచిం'చు చున్న దిపుడు. 

చ,అనవుడు వానరప్రవరు లాహారివీరకు భుజోరు వేగము౯ 
భునతీరని స్వసంబు విని కొతుక మొప్ప వ్యాష్టచిత్తు జై cs 

మనమున నమహ బలకుమారునిం జూవపెడు డు వేద్య. పూజు చ 
న ధరణీధ రెం ద్రష్ఫృథుకూటము లెక్కు_చు నిక్కి మూచేచున్. 

1257 

1258 
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ఎంధ్రుల్లు హనుమంతు (శు సముద్రో శ్రరతీఠంబున మహీం దృ పర్వతముమై వ్రాలుట. శుధితా 

సీ, ఒకద్రూ,నివై నుండి యొకమ్రా,నిమోందికి వేడ్ణతో జంగలు చేయువారు 

గగనంబుతో రాయు ఘన శె లళ్ళంగశ్చుంగాటకయిల పైకి చాంటునవాకు 

లలితంపు (జివ్రురుకొమ్మలు చీరలుగం గట్టి పల నేంగి అంతులు సేయువారు 

హనుమంతు డదిగొ వచ్చెనుజూడుండని చెప్పికొంచుమూర్షము విలోకించువాకు 

"లే. నగుచు వానరులందటు సకలభ క్షి 

సమ్మదంబులు మనమున సండడింప 

వా స్తములు మోడ్చికొని కుతూహలము మాజి 

వినుతి సేయుచు నుండి రప్వీరవరులు. 1260 

వ. అపుడు. 1261 

ఉ. మేరుగుహాగతుం డగుసమిోరునికై_ వడి బెట్టు మైయుచుకా 

మారుతతుల్య వేగమున మారుతి మారుతవీధి నుండీ సౌం 

పారంగ చేగుదెంచి సకలాగమధాతుపరాగశోభిత 

' జ్వారమహేంద్రకూటమున వ్రాలె బిలేశయవైరికై వడిన్. 1262 

న. ఇట్లు హర్జోత్కర్ష ౦బునం జనుదెంచిన వృతచరశ్రేషుం డగుహనుమంతుని 

విశ్షీంచి యతనిముఖలతణం బుపలథీంచి సీతం జూచి వచ్చుట నిక్క_ం బని నిశ్చ 

యించి ప్రాణంబులు వచ్చిననిం ది యంబులుంబో లెబరమానందంబున నుప్పాం 

గుచు న మ్మహాత్ముని బరి వేష్టించి నానావిధంబు లగుఫలమూలంబు లుపాయ 

నంబులు సమర్పించి వవిథం౦బు లగువాక్కుసుమంబులం బూజించి సీతా 

వృత్తాంతసమాకర్ష నోత్క.౦క లై గొలిచి యుండి రంత నమ్మరున్నందనుండుగురు 

వృద్ధులకు జాంబవదాదులకు నమస్కరించి యువరా జగునంగదునకు నభివాడ 

నంబు గావించి తక్కినవానరుల నమ్యె తెజంగుల సంభావించి, 1268 

౨ధతు హనుమంతుడు నీఠం జూచితి నని వానరులకు జెప్పుట. శూ 

వు.చెలు వొప్పం గనుంగొంటి సీత నని సంశ్నేపంబుగాం బల్కి సొం 

పలరకా జాలిజుచేయి. బట్టుకొని దీవ్య చ్చందనానోకహో 

జ్ఞ వందుద్యానవృ తొచలా గ్గ మున జంచక్పీ?8ి నాసీనుం డై 

యలఘు ప్రీతి దలిర్చ నిట్లనియె. గీశాశ్రేసరుం డత్తతిన్. 1261 

సీ, తనధురవస్థకు బై వంబు దూజుచు నుషవాసముల డస్పియున్న దానిం 

గావలి యున్నరతు స్త్రీలు తర్జింప నుడుగక. శోకించుచున్నదానిం 

జెక్కిటం జెయిం చేర్చి చింతాభరంబునం బొగిలి నిట్టూర్పులు వుచ్చుదాని 

మాటిమాటికిని రామా రామ యని పేరుకొంచు గన్నుల నీరు నించుదాని 

ఆ. మెలవలువకోడ మానీనజడతోడ, చెన్నుదటిగి గుందుచున్న దాని 

గంటి రామభద్రు'కాంతను దశకంకు నంటిపురముకడ వనాంతరమున. 1265 
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చ, 

వ, 

అన విని వానరప్రవరు లాహారివీరు వచోమ్భుతంబు గ గ 

కున దమకర్ణ రంధ్రముల గ్లో గోలి ముదంబున నుబ్బి యాడుచుకా 

భునములమాడీ డి, గి లుచు గంతులు వై చుచు దోంక లంబరం 

బున వడిం ద్రి ప్పుచుం " బవనపుక్రుని వాపమల గాంగిలించుచున్ 1266 

తకువులం బ్రాశకుచు గిరికం, దరముల డాంగుచు నున గృ తేరశిఖరసము 

త్కరములశె శెగురుచు ని, ట్లజిముట్ వివారించి రపుశు హరికులముఖ్యుల్, 

చుచు. అంగదుడు హనుమంతుని. బొగడుట. రధుం- 

అప్పు డంగదుండు పరమానందభరితాంత౫కరణుం డై వానరు లందలు నిను 

చుండ హనుమంతు నవలోకించి బహుమానపురస్పరంబుగా ని ట్లనియ. 1268 

_తరుచరవీర సాగరము దాట లంగ సొరంగ వీత న 

లృనం బరికించి చూడ మరబం జను బేరం నీకె చల్లగా 

కరయంగ ధాత్రి 'వేటొెకని కయ్యెడుకార్యమె క రృన్టభుజ్య్మరు 

ద్లరుడులయందో నీసమునిం గానం దదన్యులః జస్పచేటికక. L269 

. స్వామిభ క కియు బేజంబు సాహాసంబు 

దాహ్యుము పరాక్ర్రృమంబు దున్హాంతబలము 

వేగ సంపద భె శె రస్టంబు విజయశీల 

మహహ నీయందు నింత యొ ప్పగున యనఘు. 1270 

. మనభాగ్యుంబున సీత గన్సడియె రామసాస్టమి భార్యావియో 

౫నిమి త్తం బగుశోకము న్విడిచె లోకఖ్యాతి చేకూడె నీ 

కనఘాత్ముం డగు భానమునం దనునివాక్యుం బర్భసంయు కె 

తన రెం . వాక్రుల మైతీ మిందజుము నోతా శ్రాభృత్కృపాదృష్టికిన్. 197 

అని యంగదిండు 'వాయుపుక్రు నగ్గించె నప్పుడు వానరు లందజు సముద్ర లంఘ 

నంబును సీతాదర్శనంబును లెరకావి శేషంబును వినం గుతూహాలంబున "హనుమను 

దీదనోన్ముఖు లై ఫొందటజు తాలసాలంబులు ధరించియు నొందటు కరంబులు 

మోడ్చి ఫలంబు బులం జేర్చియు హనుమదంగ దజాంబవంతులం బరి వేష్టించి కొల్లి 

యుండి రంగదుండు వానర పరివృతుండై విబుధులచేత నుపాస్యమొనుం డైన 

దేవేంద్రునిచందంబున డేజరిల్లు చుండె నమ్మ ళం ద్ర మహీధరా గ ౦బు కనకాం 

గదబద్దచావుం డగునంగదుని చేతను Fy 'రినుంతుం డగుహనుణుంతునిచేతే 

నభ్యాసీతం బె యద్భుత కాంతివిశేషంబునం బ్ర బ,కాళించు చుండె ని ల్లెజింగున 

నవ్వానరో త్తే త్రములు తత్పర్వతళిఖరంబున సుఖాసీనుళై ముదంబునం బొదలు 

చున్నసమయంబున జూంబవంతుండు కార్యవృత్తాంతంబు విస్పష్టంబు గొ విను 

వాడై వానుముంతు నవలోకించి యి ట్లనియె, [272 



సుందరకాండము, 28ర్ 

ఫడు జాంబనంతు (డు అంక శేరి వీతేం వాచినతెజం గంకేయు హనుమంతు నడుగుట, చయం 

శా,వరీతి౯ా జలరాశి దాంటికివి నీ వేరీతి నపి్టటిలో 
ఒర్ త నారామాథిపుపత్నిం గాంచిలివ దుస్టాత్తుండు చె క్వేశ్వకుం 

జేరీతిం జరియించు నంతయును మూ క0పారంగాం జెప్పు మో 

ఏరాన్హే సర పోయి నచ్చిన ; కథావృ త్లాంత వమూాద్యుంతీమున్ . 1979 

క. చెప్పిన విని పిన్ముట మన, మిస్పుని శేయంగ వలయు ని(కో మన కనుచుం 
దప్పక శార్యవిధానం, విషడ చింతించి నిశృయింతము బుధ్ధిన్ . 1274 

క రామావనిపతితో మన మెమూట వచింస నలయు నిం పలకీంగా 

చేమాఓ దాంచ6ంగా దగు, నామాటలు నిశ్చయించ నంతయు జెపుమా. 

త్ర హనుమంతుడు తౌను ౦౦క కేరి సీఠ్రం జూావినవిఢమును వానరుల కెణీంగించుట. రుఠుం- 

క, నా విని సంతోషము మది, నావిర్భవ మంద సీత క భినందనము౯ 

గావించి సర్ప మేర్ప్చడల బానని యిట్లనుచుం బలికె( బ్లవగులు వినంగన్ , 1216 

వ. వను మోచేత ననుజ్తాతుండనె మూరం౦ందణు విలోకించు దుండమహో దధిదత్నీణ 

శ్రీనంబు సేరం గోరి సమాహితుండ నె నె మహేంద్రమహీధ రాగ గ ౦బున నుండీ 

సగనంబున శెగయుట మాళిబుంగుదు రేకదా యాకైగసి వాయుజవంబున సాగ 

రోపరిభాగంబునం బోవునప్పుడు సముద్రమధ్యంబున. 1277 

ము వరజాంబూనడదివ్యశ్ళంగ ములతో వాస్టకీర్ల చంచన్మ నో 

హరనానావిధధాతుసంతతులత్ నభ్ర ంకహోదగ నభా 

సగిరచామోకరవృకువా టికలతో శై. చె స్ సశ శ్రమం బొక్క డే 

నరుగ౯ా ద్రోవకు నడ్డమై నిలిచె దిర్భాగాష్ట ర ప్ప ప్రపమోఢ్య మై, 1218 

మ. నివిధానో క హ మం శమండిశసమావి ్భూతేశ్ళం గావళి౯ 

దివితో శాయుగిరిం గనుంనొని మదో ద్రే కంబుతో ద్ర్యోవ కీ 

ట్లో ధం బొనరింప వణ్చెం దడ వేలా దీని జూర్హ ంబు6 చే 

సి వడిం బోయదం గాక యంచు నుదిలోం జింతించీ యే నుడతిన్, 12179 

ఉ. వీశ నహాంకరించి పవివేగమునం జని బెట్టు చాంశీవి౯ 

ఊాంకినయంతలో విణిగి తన్మ్య హనీయసువర్ల ర్ల శృంగ మ 

సోకజనంబుతో జలధితోయములం బడె కయి ద్రయ్యు లై 

యాకుల ముందె నగ్గిరిగు హాగత దారుణ జంతుస రకేతుల్. 1280 

శే. గట్టు ముద్దోరనట్ో విఘట్టనమున, బ్రమసి జిఆి జిజుం దిరిగి థై ర్భ్యమునం నొంత 

వడేశీనూల్కానిసౌహార్షమడ రయిత్రీ త్ర 'యనిమధురభం గిబేర్కొనియనియెన పుడు. 

ఉ. ఆతత కేజ యేను తుహినాద్రి, సుతుండ హీరణ్యనాభవి 

ఖ్యాతిని గన్నవాండ లవణారబుధిలో వసియించి యుండదు సం 

వ్రీతి భవద్దురుం డగుసమిరున కిష్టసఖుండం గావున 

న్నీతివి వేకశీల నను నీకు చితృవ్యున్ః గా నెజుంగుమో, 1282 



896 గోరీనాథ రామాయణము 

ఉ ఆదియుగంబునందు గిరులన్నియు ఇక్క.లు గల్లి యాత్ర వు 

ర్యాడలు దప్పి లోకముల కన్నిటికీం గడు బాధ సేయుచు 

మేదిని సంచరింప ననిమేవవిభుం డది చూచి యల్క_తోొ 

ప్రోదినిఛారి మే నజిన నృద్రు, ఒపక్షుము లొక్క_ వేల్మీడిన్. 1283 

క, నునమునం గరుణించి భవ, జ్ఞనకుం డగుపవనుం కపుశు చతురత నన్నుం 

గొని తెచ్చి సా గరములో, మునుకొని వెస డాంచి సఠుములు రవథ్నీంచెన్. 

ఆ. నాంటనుండి యేను నయ మొప్ప ననధిలో, డాంగి యున్నవాండం దరుచనేంద్ర 
యనిలనందనుండ వగునీకు సాహాయ్యు, మిపుడు సేయు టిడియ హీతము నాకు. 

వ, అదియునుం గాక, 1286 

ఉ. రాముడు పుణ్ఫమూ ర్తి సురరాజసమాను(డు రాఘవాన్వయ 

గ్రామణి గాన నవ్విభుని కార్యము దిర్పంగం.బోవునీకు నేం 
బ్రేమ దలిర్చ నెయ్య మొనరింపంగ వచ్చితి మన్మహోల్లస 

బ్రేమ మనోజ్ఞ శృంగముల నించుకనేపు వసించి యేగుమో: 1287 

వ. అని పలికినమహోత్తుం డ గుమైనాకునిపలుకుల కలరి యేను గరంబున నప్పర్వత 
శిఖరంబు సంస్పృశించి యతనిచేత ననుజ్ఞాతుండ నై యవ్వల నరిగితి నంతనమ్హ 
కీంధరంబు పురుషమూపంబు విడిచి కేవల లరాపంబునసము ద జలంబులనంత 

ర్ధానం౦బు నొందె ని లత్రెజింగున నేను మైనాకంబు నతి క్రమించి శీనుజనంబున 
నంబరంబునం బోవు నెడ. 1298 

చ. అరుదుగ నాగమాత సురసాఖ్య రయంబున నేగుబెంచి నా 

తెరువున కడ్డమై నిలిచి ధిరత నిట్లను నీవు నాకు ని 
ర్హరులవర ప్రసాదమునం జాలంగ భత్యుమ వైతి గావునం 

దిరముగ నిన్ను. బట్టుకొని థీరత నాంకలి దీజు వ్రింగెదన్, 1289 
క, నా విని యేను మొగంబున, వె వర్ష కిము దోంప భ క్రి వఆలంగ వినయం 

జావిర్భవింప నప్పుడు, సేవాంజలి చేసి నేర్పుచే నిట్లంటిన్. 1290 
వీ దశరథ శాజనండనుండు రాముండు తండ్రి యానతి ముని వేష మూని దాల్చి 

జానకీలక్ష్మణసహితుం డై దండకావనము ప్రవేశించి ఘనత మీటు 
గాతమిోనదిపాంతం గాంతారసీనులో వనిరయుం చి యుండ రావణుడు వచ్చి 
మ్రుచ్చిలి యద్దేవి దెచ్చె నే నచటికిం బొలుపారం బతియాజ . బోవుచున్న 

కే.వాండం గరుణించి నీర్ణరవై రిపురికి, నన్నుంభోవని మట్టు గోదన్న నీత 
జూచి రామునితోడ నాచొప్పు. జెప్పి నిక్కముగ వచ్చి చొచ్చెదనీముఖంబు. 

కే, అనిన నగ్జేవి యట్లు గా దడుగు దాటి 
పోవ నీ నిట్టి దయ్య వేల్పులవరంబు 
మ్రింగి పుచ్చెద ననుచు చా నింగిముట్టి 
యాననము( బెంచె దళశయోజనాయతమ్నుగ, 1298 



సుంగరశాండము, 927 

ఏ న త్తెజింగు. గనుంగొని మానుగ వళి యొ=జన్కృమాణంబుగ న 
న్ 

మే నటు పెంచితి నవనము, తా నిరువదియోజనములు తప్పక పెంశెన్ , 1299 

న. ఇ ట్లాండొరులము ముచ్చ౫0చి క్రమంబున నంతేకంతేకు నృద్ది నొందుచుణేను 
ననతియోజనప్రమాణ జేహుండ నైన నది శతయోజనంబులంతే వదనంబు 

విచ్చి నంత నవ్విధం బాలోకించి యేనుచీనితొడిమచ్చరం బేటికింగాల యాపనం 
బయ్యెడు నని యాలోకించి శరీరంబు సంకోచించి యంగుస్షుమూ త్రైండ నె 

దడోనిముఖంబు సాచ్చి చ్రత్ళుణి నొక్క_క్షణంబులోన నిగమించే యెప్పటియట్ల 

వోంచినం జూచి యదేవి విస్మిత యె నిజచూపంబున నా కి ట్లనియె. 1391 

అనఘచరి త్ర నీమహి మ కద్భుతము౯ా ముద నుంకుకంచె నీ 

కనువుగ నర్గసిది యగు నచ్చట "వేగ యభాసుఖంబుగాం 

జనుము నతీరిదోనుణిని జానకిని న్నిజవంశధర్తన 

రను డగంరామభ ద్రునిం దిరంబుగ6 గూగ్పుము సెం పెలర్పంగన్, 1295 

. అని దీవించి సురస చృయ్య్థన నంతీన్హాన మొండే నటుపీమ్మట మం 
తనమున సురకిన్నరముని, జనములు ముద మంది ననుః బ్రాశంనీంచి రొగిన్... 

. అంత విపులమెన యంగీరికుంబున, సర్పవైె రిపగిది జవము మెజున్ 
షా పా 

లీలతో మహోభ్రజాలంబు దొరయిుచుం భొలుపు మణ నేను బోవ్రునపుడు, 

భాయాగ్లాహీణేి యన నొక, మూయపురక్కని సము దృమధ్యుంబున మ 

త్కాయచ్భ్చాయను బట్టిన, నాయెక గతస త్త్వ్పకుండ నై యేను మదిన్, 1293 

ఉ,. వల రయంబు దప్పె నిపు డెక్రియ విఘ్నము గల నాకు నీ 

pa 
wp. 

క్ల 

వ, 

చేల పర్మాక్కనుం బుడిగె నెక్కడ నెన్వనిం గాన మంచు “నేం 

జాల విచార మొంది వరుసళొ దిశ లన్నియు. బాణం జూచి యా 

లీల విలోలద్భష్టి నటం శ్రింద సముద్ద ము,త్రోనం జూచితిన్. 1299 

చూచిన నొక్క_దై త్యసతి చరాపులకుం గడుఘోర భంగి యె 

లో దనవ,క్త రంధ్రములు లోయతగునూతులమా కిం గ్రాలలగా 

పీచుల చేలుసతషముల వ్రేంగున నుబృుపయోధినీటిలో 

గోచర యయ దాని గని గొబ్బున చేను మనంబులోపలన్. 1300 

ఆయినజు(గు చెప్పిన క్రియ, ఛాయా గ్రాహిణియు నగుట సత్యం బిది మ 

చాయ నొడిసి పట్టిన దీ, మా మపురక్క సిని వేగ మర్చింస నగున్. 1650! 

అని విచారించునప్పుడు రక్కసి మహో మేఘంబుభంగి నార్చి జేర్చి యట్టహాసం 

బున నపవాసించుచు నా కిట్లనియె. ' 1802 

ఉ. హెచ్చుగ నాదుభారిం బడి యిచ్చకు వచ్చిన భంగి నీకుం బో 

వచ్చునె దై నయోగమున వచ్చితి విచ్చటి కోరి యింక నీ 

వచ్చుపడంగ నాదుజఠ రాంతరము౯ బొరు నూాస నూని నే 

మెచ్చుగ నిన్ను బట్టుకొని మ్ర్రంగద నాంకలి దీునట్లుగన్ . 1808 

చ పడి 
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చ. అనుచు నిశాటి పల్కిన వనాటకులో త్రములార యేను నె 

మ్మనమున నాగ్రవాం బెదుగ మాయపురక్క నీ. జంప బూని మే 

ననువుగ బెంచీకి౯ హీమవదద్రి మొ మందరమో సు మేరువో 

యని కడుసంభ్రనుంబున వియచ్చరపం క్తులు సన్నుతింపంగన్ . 1804 

ఆ, ఇటు నేను బర్వ తేం ద సంకాశుయశ, జనం జూచి దానవాంగనయును 
య చ. 

భువన మెట్ల నొక్కు మువ్షగాం గొని మ్రింగ, నోవినంత వదన మొనర విచ్చె. 

క, అది మాచి యేను మనమున, నిది కర్ణము గా చటంచు నెంచి శరీరం 

బది కొటుచపణిచి దానిం, గదినితి నంగుష్టమ్మా చృగాత్రుండ నగుచున్. 1806 

వ కిట్లు గదిసి దానియుదరంబు సొచ్చి ప్రావ్ఫభ్యా లమేమంబుక గణి మేను బెంచి 

శ్రీక్షనఖంబుల దానియుదరగతంబు లగువ్రేవులం ద్రైంచి నిమిపూంతీరంబునకు 

నమ్మా వదనంబు వెలువడి దేర్ధభుజంబుల నడ్డానవి ద్ నాకాశంబునకుం గొనిచని 

కొండా కషొడువున నుండి సము దజలంబులం బడవై చితి నది తత్త ణంబ విగత 

ప్రాణ యె జములోకంబునకుం జన్్యయె నంత నేను జేవగంధర్వకిన్న రాదుల చేత 

సొంస్తూయమానుండనై. వాయుమార్లంబున సముద్ర, శేషంబు దాటి సూర్యం 
డ్ స్తమింపక మున్నె నగనుండికం బె 5 సముహోదధివ ఖీ. ణతీరంబుం జేరి రాత 

సులకుం గానరాకుండం బ్రదోవకాలంబున లంకాపురంబు ప ప్ర నేశించునప్పు 

డప్పురగాషరంబునం గా వల్ యున లంక యనునొక్క_రక్కనసి నన్ను నిలోకించి 

యట్టహాసంబు సేయుచు చోవ కడంబు నిల్లిన జప్రలదగ్నిళిరోరుహూ రై యనచాని 

సవ్యముస్టిప్ర హోరంబున నిగ్టిరచిన నది మత్స రాకృమంబునకు మెచ్చి నన్ను 

నిర్జించికివి గావున నింక నీ 'కడ్డం జెయ్యది లేదు సర్వరాకుసుల న శృమంబున 

నిర్దింప గలవు లంక ప్ర వేశింపు మని పలికిన నేనప్పట్టణంబు ప్ర, చేశించిరాత్రి 

కాలంబున లంకాపురర బంతయు శోధించి రావణునియంత[పురంబు సరద 

బునుం బరామర్శించి యత్షని నెందునుం గానకశోకసంత ప్పచిత్తుండ నై దుగఖం 

చుచుముందట నొక్క విశాలసుగంధికుసునువిసర భాసుర కాంచ నానోకవావి భ్రా 
జితం బె బై నవిచిత్రగృుహోపవనో త్త త్రమంబు విలోకించి తత్పాాకారంబు దాంటి 

వనంబు సొచ్చి తన న్మధక్టింబున స్వర్హ పర్ల వికీర్ల 0 బె బె నయొక్క_క డళీవనంబు ప్ర చే 
© 

చించి యచ్చట నొక్క_న పశోన్నతసువర్ష శింళు పావృతుం 'బెక్కి దాని కొనతి 

దూరంబున. 1307 

చ, కములదళ ంబులం 'దెగడుకన్నుల బావ్పకణంబు లౌణబ్మ_ వో 

కమున మొగంబు గంద నలికంబున. జెన్ముట లూర నెండచేం 

గమలిన తీవె నాం దనువు కార్మ న్టైము నంద గరంబు మోహాసం 

ఛ్రచముమున రామ రామ యని మాటికి. జీరెడుదాని వెండియున్. 1808 

చ. చెలు వతి వ్యాఘ్రమధ్యమునం జిక్కి_న లేడి క్రియ౯ బిడాలకం 
బ్లులనడ్షుమం లంత బడి పొ'క్కెడుకీరముమాడి. నల్కతో, 



rd. 

సుందరకాండ ము, 339 

బలుమజు6 గంఠవాంకృతుల' భర్హన శేయునిశాటికాజనం 

బుల నడిచక్కి_ జిక్కి కడు బోరన నేచ్చెడుదాని నంతేయున్. 1809 

. వొర గప్పుకొని యున్న భుజగ రాజము బోలు శేణురూవీ.తదీర వేణితోడ 

హి మజలక్షి పీన్న పద్య ముం బోలుకో కాళ్టు కాండసంపృ కవ క్తంబుతోడం 
గసటు చుట్టిన పే పామకణికం బోలుమహీ* పరాగనం భృతేశరీరం బుత్ డ 

లలీతరకోత్పీలంబులం బోలురోమరోదనతామ్రరుచిర నే త్రములతో డ్ 

. మైలవలువతోడ మహి శచింతాజ్యర, జ్వలిత మై క మినమావసంబుతోడ 

వీశృతరూపదాన వీజనాంతరమునం జెన్ను దణీగ కుందు చున్నదాని. 1810 
. ప్రాణవిభునిం బాసి యనదనైై జీవింప, నే” నాధ్వి కిది ఏహితము గాదు 

వత్తు ననుచు6 జూల సంకటపషడుదాని, నీశ్ర నమలగుణసమేతం గంటి, 12111 

. కనుంగొని రాఘనుం డెజింగిం,చినచివ్నాము లన్ని చూచి సీతా సతి యా 

టనిజం బని దల౦ంచుచుం ద, గ్భనతీరపర్గాంతరమున దా౭కొని యుంటిన్ . 18312 

. ఆసమయంబున రావణునియంత?పురంబునందుం గాంచీనూపురమి శితం బైన 
కాంతా ననన లహ లక్ బ్దంబు బహుఐంబుగా వీ తెంచిన నేను బరమోద్విగ్నుం 

డనై 'వేజొక్క.శాఖకు దాంటి గగనంబునందుం బత త్రియుంబో లె చెవ్వరికిం 

గాన రాకుండం బర సంహతిగూఢ ప్ర ప, 'చేశంబునం బాంచిముంటిం బదంపడి రావ 

ణు౦డు నిజదారపరివృతుండై. నీడ్ యున్న బేశంబునం జనుదెంచె వానిరాక 
యెతీంగి యద్దేవి వీనంబులగుకుచంబు లూరువులం గప్పికొని తనకుంబరిత్రాణం 

బెద్దియు శేపుకి వగచుచు భయాక్రాంత్యయొ ప్రవాతంబునందు( గదళియుం 

బోలె వడవడ వడంకుచు నంత నంత క విలోకించుదుః దదాననంబు. జూడ రోసి 
యధోముఖయై యుండె నట్టు రావణుండు చనుదెంచి దుణఖంచు చున్న సీత 

నవలోకించి యిట్లనియె. 1818 

. నీరజ నేత్ర, శేల్తూగిచి నీకు నమస్కృతిం చేసీ చేంచ వళ 

సారసబాణు బారి. బడి చావక యుంకంగం బ్రోను మట్టు గా 

కీరస మె త్తి యియ్యకొన వేనియు రెన్నెల లోర్చి మోందటకా 
దీఅనియల్క.6 గ్రోలెదం ద్వదీయతనూగతర_క్రపూరమున్ . 1314 

+, నావిని శాజపు్రీ వదనంబున౭ గోపము వెంగలింపంగా 

రావణుతోడం బం క్రిరథరాజవ శేణ్యునికోడల న్వి బే 

హోవని నాథమోౌాళి తనయ నృఘురామునిభార్య నై జనన 

న్నీవిధి. భాషను ల్పలికె ఢటైకి నాలుక యూడిపోవదే. 1315 

నావిభుం డొక్ట లేనియెడ నన్ను వనంబునం దస్కరుండ నై 

కావర మె త్రి "వేటు మడిం గాసక ముచ్చిలి చెచ్చి యిచ్చట 

న్నీ వొకపోటుబంటువలె నేర్పున వీరము లాడె దోర యా 

భూవరుం డొద్ద నున్న నిను. బూని వధింపక పోవ నిచ్చునే, 316 
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ఉ, రాముడు సత్య వాడి పరరాజభయంక రు6 డధ్వర కియా 

కాముడు సాధుపోమకు. చఖండయశ8 పరిపూర్ణుం డుగ్రనం 

గ్రామవికారదుండు కవకథ్నీ తిభృళ్స్చము ట్రై ర్యుం డారఘు 

మణి కీవు దాసుంయవు గాంధగ వోరి నిశాదరాధమా. 1817 

చ. అనవుడు వాండు రాజతనయాపరుహో కులు వండి బాణముల్ 

చొనిపీన మాడ్కి_( గర్హములు సోశినయంత. జితాస్థహవ్యవా 

వానుక్కీయ మండి నేశ్రముల నగ్నిక్ణంబులు రాల గుద్దు జై 

జనకట ద్రుంతు నంచ రభసం బడరకా గమకించునంతరోన్. 1818 

= డ్రి, ఆదివిజారిపల్ని సుగుణాంచిళకీల వరాంగలీల మం 

జోగరి | శ్రీలమధ్యమున నుండి రయంబున వచ్చి భున్మథ 

వాస్ట్రధిః ద దపీంచు చున్ననిజవల్ల భు. గాయగిటం జిక ల బట్టి స 

మదము పుట్ట ని నిట్లనియె ముచ్చట ఛవ్యసుధాము యా క్ర స క్రలన్. 1819 

చ, విను మని మేషరాజస మవి క్ర కము యి ట్లనుకూల గానియుూా 

కజతొడి దేసి పని చన లం జంపుట వాడి గాదునీ 

సమ పిన చారణ సురారి మృగ యులు ఏ3 వీరితో 

దనివి జనీింపం గామపరతంత్రు(డ వై రమియింపు మింపుగన్ , 1320 

వ. అని యి_త్తెజింగునం దనవు మజ మండోదరి వినయంబున బోధించి పీజిందికిం 

దిగిచిన నతండు భార్యా ప్రతి షే. ఎ.ధితుండై ప షస మేతంబుగా శీష్టుంబున నిజభ 

వనంబునకుం జనియె నంత దశ గ, వనియు. క్ష కలై కావలి, యున్నన క కంచర నీ స్తలం 

దబు బహుస్ర కారంబుల? దర్భనభర్ణనో కుల భ్ ర్లించుచు రావణుం గై కొన వేని 

నిన్ను బట్టి మ్రింగన మని భయంబు గజిపిన నన్దేవి వారిపలుకులు తృణప్రాయం 
బులుచేసి ధిక్క_రించిననయ్యను రాంగనలు తీముపలుకు ల కేవియందు నిరర్థకోంబు 

లగుట యెజింగి చేయునదిలేక రానణునియొద్దకుం జని 'శత్చ9కారంబు నరం 
బునుం జెప్పి వచ్చి మరలి యెస్పటియట్లు సీతం గాచికొని చుట్టం బడి నిద్రించి 

రప్పు డ్రైవి పరనుదుఃఖాక్రాంత మై యా_ర్రనాదంబున విలవించుచుండె నోసమ 
యంబునం ద్రిదట యనునొక్కరక్కని యచ్చేరువ నిద్రించి మేల్కని రాతస 
శ్రీల నందజు విలోకించి యి ట్రనియె. 122 

క. జనకునిపుత్రిని దశరథ, జనపతికోడలిని బరమసతి నీసీత్రకా 
మునుకొని 'మ్రైంగంబో కుండు, నను మ్రైంగుండు జనకపుత్రి నళియింప దింక్న్ * 

ఈ, డారుణము నృయావహము దై రై శ్యవినాశవనూవకంం బు న్ 
సారస నేత్రనాథువకు జనస్టజయావవా మైనస్వప్న 

'నారయం గంటి నాకేల యభథార్థము గావ్రున మార లయము 

 గొతేయపపెట్ట కింక శరణం బని వేడుకొనుం డరోవ శై. 1328 
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పడంతులకు వగపు గలయ,ప్పుడు పరులకు నిట్టస్వపష్నము౯ గల్లిన న 

ప్పడంతుక లాయాపదచే, విడినడి సౌఖ్యంబు నొంది వెలయుదు శెందున్. 

ఈవనజా తనేత్ర విభుం డిచ్చటికిం జనుదెంచి లోకోవి 

ద్రావణుం డై నకానణు నుదగృశ రంబుల గీటణంచి యీ 

భూః సరపుత్రి, "వేడ్క. నానిపోవుట నిక్కము గాన మోర లి 

భావము మాని ప్రోవు మని ప్రార్థన సేయుంధు 'భ_క్రియు కలై. [325 

. అనుచు బలికిన నయ్యింతు సికనీకిం 

గసరు టుడిగి కరంబులు నొసల జేర్చి 

యరసి రశ్నీంపు నుని విసయమున వినుతి 

సేయుచు నిరాశ లె నివ్రం జెంది రపుడు. , ‘326 

అంత సె వై ఏచేహి రాముండు చనుదెంచి రావణుం బరిమార్చి వీత్రం చేకొని 

పను నిక్కు. నం బని తి జట యాడుటకు సంతేసిలి ల్లి యన్వాకర్టంబు సత్యం బగుం 

క యని చేవతలం గ్రా గ్రౌర్ణించుచుండె నప్పు డ ద్లేవి ఏ తాన్భద్దారుణదశ నవలోకించి 

మనంబున నొక్కింతపేపు శోకించి సదంపడి సారాక యొజింగించుటకుం దగిన 

యుపొయంబు చింతించి భ_ర్భృకుకలం బెజింగించుటకు. దగిన జేజింగుస 

మాటలాశం గలవా(డనై రామపురస్పరంబుగా ని నిన్వూకువంశంబు గొనియాడీ 

సముచితం బుగాం బొడసూపితి నంతే న ద్లేవి రాజర్షి గుణప్రూజితీం బె ఇ నమడీయ 

మధురభానీతేంబు విని బౌ ప్పవిహీ హి కలో చన మె సా కిట్లనియె. 1821 

కకిపుంగన నీ వెన్టండ, ఏపు డిచటికి నేల వచ్చి తెవ్వండు పనిచెక౯ 

౫పికులుంక వై స నీకును, నృపుం డగురామునకు నెట్లు నెయ్యము గలి గన్ 1825 

నానిని యేను గేల్తాగిచి న నమ్రుడ నై కడు భీ క్రిం దఖ్లిరో 

నీవిభఘం జై నరామునకు నెమ్మి సఖుండు వారీశషసండు సు 

గీ డన్నాం సలం డతనికిం దగ భృత్యుండ దూతవృ క్రి 

భూవరమాళి నీకడకుం బొమ్మని పంపంగ వచ్చితి నృహిన్. 1529 

. వారికులవర్యుం డగు శే,సరిగోహినియందు వహ్ని నఖువీర్యమున 

న్వరపుత్రు నై పుట్టితి నరయంగ పహూనువముంతు: సందు రందజు నన్నున్. 1880 

. పురుష శో ష్ట హాలు డై నదాశరథి నీకు 

గుటుతుగో ని నిచ్చె ఇదిగొ ౫ గై కొను నుటంచు 

నూతనమణి ప్రభాపరి స్పీత మై మెన 

రత్నము ద్రిక “మమొసంగిలీ యత్న మలర. 
1381 

ఇ ట్లభిజ్డునంబుగ" నంగుళీయకం బొసరిగి, 1882 

జననీ నా కెయ్యది సని, నిను గొని చని రాఘనునకు నెమ్మి నొసం గెదళ 

జనుజె మని పలికిన నా, జనకజ నను జూచి పలికె సమ దున మలరన్. 1898 
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క, రావణుని దునిమి సంగర, కోవిదుం శ 
ఇలియజె నీకున్. 18834 న్నీ వెంట రాం బొసంగదు, ధీవిలనసిత ధర్న సరణి 

చ. అన విని మేను వెండియుం దదంప ఎగలకుం బ్ర బృణమిల్లి తల్లి చ 

య్యన నిను. జూచి వచ్చుట యథ్యా ౩ వటం దు భవనద్వోభుండు నె 

మువమున నమ్మునట్లుగ (6 గప్ గుతు Ty "కటి నెమ్మిః డని 

మృనవుడు సీత | మోద నులరార న న్నరికించి యిట్లనున్. 1335 

ఉ, మారుతవుత్ర నీ వనినమాట నిజం బీజ గొమ్ము మానికం 

చారఘువంళవర్యుండు దయానిధి రాముడు సీని జూచిన 

న్నారసీ చూచి నచ్చుట యథాస్థిమ కా మది నమ్మి నిన్ను నాం 

పార బహూకరించు నని యక్థి నొసంగె నిగోవతంసమున్. 1836 

వ. ఇట్లు మశీరత్నం బొసంగి రామైకసం వేజ్యం జ నకా కాసురవృత్రాంతంబును 
య చ రా వావి 

దిలకనిర్ల యంబు నెజీంగించిన. 1337 

క, ఏ నమ్మణిం గైకొని యమ్హానినికిం బ్ర దశ్నీణము నమస్మా_రంబు౯ 
మానితభ క్రిం జేసి యనూనవచకగప్రాడ్డి మెజయ నుతియించి తగన్, 1398 

తే, గగనమున కున్ముఖుంవ నై కర్ర [ 

నాజ్ఞం నొనువాంఛతో నున్న నమ్ముహంజ 

మరల నను6 జూచి కార్యంబు తెజటింగయస న 

బుట్టులగునో య నెడుశంకో నిటు లనియె. . | ౩89 

చ.మజవెద వేము నాతెజంగు మానవనాధునితోడం జెప్పి స 
త్వరముగ సూర్యనందనుని. దమ్ముని. దోడ్కొని నచ్చునట్లుగాం 

దరబడి. జెప్పు మవ్విథము దప్పిన రన్నెల లోర్చి మిోాందట౯ 

బొరింబొరి చేదు ద్లాని వృతి, బొందెన నన్నది యంచు. జెప్పుమా. 1840 

కః అని దీన యగుచు ( బలికిన, విని యే న శ్హుల రామవిభుం డనుజుండు దా. 
జనుదెంచి వేగ 5పుం బొర్హి గొని నిను గొనిపోను వగపు గొన కుండు మిటన్ . 

వ, అని యూజడిలం బలికి య గ్రైవిచేత నామంత్ర ఇంబు వడసీ యచ్చోటు వాసి. 

ఉ. ఆదశకంధరుండు జనకాత్త్మజ సాడినగ్రూరవా కన్టముల్ 

లోం దలపోసి నెన్గునము 'డ్రొక్కినకోపషము తాల స్రైంగంగా 

నాదట జన్య శాంక్నీనయి యంగముం బెంచి సమారోవేగివై. 
నాద మెలర్పం దద్వనము నష్టముం జేసితి దర్చ మేర్చడన్.. 1848 

వ ట్టు మదీయభుజాబలవిధంసితేతరువండమండలం బె బై నవనంబు నిలోకించి వన 
పాలకు లగురాడుసులు డాని మత హఖలేఫింబుగా నెటీంగివిక ఎ్రశేముఖులై రయం 
బున రావణుసపాలికిం జని, 1844 

ఉ. దానవలోకపాల విను 'తావకపీర్వ మెజుంగ కెవండో 

పాసరుం డేగుదెంచి బలనై భవ మేర్చశ నీవనంబు శా 



ల 

సుందరకాండ ము. 949 

లానల హేతిం గాల్చిన క్రియల వడి నష్ట మొనర్చి నక్కటా 
వాని వధింప రాతేసుల6 బంపుము గనుల బోవు నంతతోన్. 1545 

అని విన్నవించిన నద్దనుజపాలకుండు కోపించి దుక్టయు లగువారి నాత్తచిత్త 
వర్తులం గింకరనామభేయుల నెనుబదివేవుర నాలంబునకు నియమించిన వారు 

శూలముసలమున్షర ప్రముఖపా ణింధమురోచులు చిశొముఖంబు లలంకరింప నా 

పంబునం జనుదెంచిన నేను దోరణా శ్సితం బె నపరిభుంబువే వారి నందజిం 

బంచళత్వ్పుంబునొందించి లంకాపురంబునకు లలామభూతం బె నవైత్యప్రాసాదం 

బుమోందికిం జని యందుంగావలి యున్న కాతసళతంబును గాంచన_స్తంభ్యప్రహో 

రంబునం బిలుకుమార్సి యక్కాంచనహర్మ్శంబు విఖుగం దోచి పదంపడి రావ 

ఇ ప్రేరితుండై. పహ _స్తపుత్రుండు జంబుమూాలీయనువాండు భయంకరాకారులగు 

పెక్కండ్ర రక్కసులం గూడి రభసాకిశయంబుగా డాసిన నేను ఘోరం బగుపరి 
ఘంబు వేత రాక్షసుని సె న్యస మేతంబుగా గూపుమాపితి జంబుమాలిమరణం 

బువిని ధావణుండు బలవంతు లగునుం త్రి పుత్రుల 'నేడ్వూరం జతురంగబలసమేతు 

లం జేసి రణంబున కనిచిన వారి నందణి( బరిఘుంబు వ్రేటున గీటణంచితిం గృమ్మణ 

దశ గృీవ్రుండు ళూరు లగుపంచ సేనా గ,నాయకిల బలో వేతులం జేసి యనిచిన 
వారినెల్ల నానౌాప్ర కారంబుల జములోకంబున కనిచితి నంతందద్వ్భ్యృత్తాంతంబు 

విని రాక్ష వేశ్వుముండు విణారమగ్నమానసుం డై యతికుమారు రాతసగణా 
న్విచునిం జేసి యనిచిన వా:డు సర్వసాంగ్రామికపరికరస మేతుండై సమరంబున 
కడరినం జూచి. 1546 

వను మనంబులోన నడ లించుక లే కతిసాహాసంబున 

నాషనిరథంబునె కుటికి వానిపదంబులు రెండు పట్టి ఘో 

రానిలతుల్య వేగమున నంబరవిథిని వేయిమాటు లో 

వానరులార దిప్పి పడవె చితి ఛామణిమోంన నుష్లటిన్ . 1347 
లో 0 య 

ఇట్టుపడనై చిన మస్తక గీ వోచరణజానుజంఘోరుమధంబువూర్ష్మ ౦బ గుటయు6 

దత్చి ణంబ గతాసుండె జములోకంబున కర” నంతం దదప్పుత్తాంతంబు విని 

దశ గృీవ్రండు శోకరోషవిపాదరూమితుం డై. 1848 
ఇ 1-4 న్ . తన ప్రథమపుత్రు, దుర్ణయు, ఘను నిం క్రజిదాఖ్యు సమర ర్కశు నరిను 

రనన్లీలు ననిజె యుచం,బునకు బలో వేతుం జేసి పొలు పలరారన్, 1849 

ఇ నెఆంగునం-దొడరిన నయ్యిం డ్రజిత్తుం దాకియేను బవ ప కారంబులంబోరి 

హీనసత్తు ఏం జేసిన నతండు యోవీనంత బలంబుకొలండి పోరి మదీయ 'జే 

జంబు దుస్పహం బగుటయు వీం డవధ్యుండు సడిసన్నలం బోయెడువాండు 

గాం డని యతివేగితుండై బహ స్ర్రపాశేబద్ధుం గాపిం చెం బదంపడి రాతుసులు 

దృ పాశంబుల నంట. గట్టి ల్టీషఘ్రంబున రావణునొడ్దకుం గొని చని నేను బ్రహ్మీ 

(స్రుపాశంబులవలన విము కుండ న య్యును రావణునితోడ మాట లాడం గల 
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ee 

వాండనై బద్దుం డై. జె నవాని తెజంగున నుండి వాని నవలోకించి వానిచేతనడుగం 

బడినవాండనై యిట్లంటి. 1850 

. దశకంఠ యేను సడాగతి కారసనుతు(డ సు, గీ వున కతిహితుండ 

వహానుమంతు(డనువాడనన ఘాత్తుండ క గురాఘవునకుదాసుండ జగదిగనుతబలుడ 

నమ్మహోత్ముండ డు పంప నంబుధి చాంటి లంకకు వచ్చి నీశతను గారిచి విభుని 

కుశలంబు చెల్పి యెక్కుడు పీల్ జి నీవోడ వాదింపుతలంపున వనము ' నేం 

శే.పాలు చేసితి దానికి జాలం గినిసి, ధీరులై దైత్య లడరిన చేహరతు 

ణార్భము వధించి తుది నీగుహా శ్రమెల్లు నెటింగి పోవంగ వచ్చితి నిప్పు శిటకు, 

వ. ఇది మదీయవృత్తాంతం వింక నొక్క ్ హహితోపబేశంబుం చేసెద వినుము. 1852 

స్రీ అ ఘాత్తుం డగురాముం డనుజస మేతుండై విప్రలనానాజూతివృకశో భి 

తం బె నబుశ్యమూకంబున శే లెంచి త తి నందున్నసు గీ్వుం గాంచి 

శనపత్ని నసురుం డుగ్ధతి నె శ్రికానిపోన్చ” కెజింించి తత్క్భృత్య మెలమి దీర్చి 

సాహాయనై మొనరింపు స సఖ్యంబు వాటింపు మనిన న గావినాభుం డ్ట్లు గాక 

కేయని యొకంబడీ జానకి నరసివచ్చి, యింఫు భో “వైరిపై కిదండె శై హాయి 

రి 

యష్టన వధియింపుం డంపిననృ్ఫ పాగ ణికి౯ గడు పీడ పుట్టంగన్ , 13నీగ్ 

పోరివలో వాని బలయుతంబుగ వధించి, నీళ్ల నీ కిక్లు ననుచు సం ౦వ్రీచు. జేసి, 

పడంపడి తేనకును వాలికిని వై రంబు గలుగుటయు నతండు తేనభారషి నపవా 
దెం 

రించి చేశంబు వెడల ననుచుటయు నెజింగించిన నారంాస త్తముండు వాలిం 

బరిమోర్చ్చి వానరరాజ్యుంబునికా సంగెవ నని పలికె ని ట్రాండొరులు వహ్ని సాల్ 

కోంబుగా సఖ్యింబుం వేసి రంత నన్మునుజవల్ల భుండు వాల్ నొక్క చాణంబుననధిం 

చి తదీయ'రాజ్యుంబు సుగ్మీవున కొసంగిన్ చతం డ 4ఢిష్మితరాజ్యతంత్రుం డ యె 

నాసు గ్వీవునిచేత( ట్ర స్థాపీతుం3 నై యెను జాత్యంబు వాటించి భనత్పకాళం 

బునకుం ఇను'జెంచిక సరవానరవం సృభుల ప్ర భావం బెజ్బు. 0గనివాండ వగుటం 

జేసి యజ్ఞానంబున సీతం 'దెచ్చితివి వారితో నెదీరిం చుట కిండ్రాదు లై లైన సమ 

కులు గా రింగ నె నైన వి విచేకంబు గలి వానధివిగులుూ భనచ్చలంబు 'నధింపక 

మున్నె యమ్మహా దేవి నమ్మహోత్తున కొసంగుము వానరులకు లంకానాశంబు 

శీయునంతసామర స్టింబు నలా యని శంకింప వలనదు వానరుల ప పఖావంబు 
తలి నీవెజుంగవు యుద్ధనా హోయాసర్థంబు ”పార్చినవానరు లందు చేవ 

లోకంబు నైన సాధింప pa కీయస్థంబు నీకుం జెప్పుమని సు A వుండును గజ పే 

నని యిట్లు ) శంకింపక జంకించి : పలికిన నతండు కోపించి. 1కిరిశ 

కనుల గృశానుకీల లొలుక౯ొ దివిజాగులం గాంచి పల్కు_సీ 

వనచరు: డస్మనీయబలవై భన మింత యెటుంగ కుద్భతీ౯ా 

మనమున దో(చినట్లు బలుమాటలు ప్రే లెడువీనిం బట్టి చ 

శా 



సు౦0గ గ శకాంగ ము, శి4గ్ 

చ, అనుచు దశానను
ండు డు తీగ నాడిన వాని యుతేం బెణింగి మ

ా 

రక 

లో 

లలా 

తనియనుజుండు రాజనయతీ త్వ్రవిదుండు నిబీస-జబండు నె 

నమృ్థునముస దొట్రు, పాటు పెసవంక గాగము లుకు ఎంచి యన | క్షి 

సని యె. చదీయకో సము నచోషృుత ధారల నుజ్జ్ఞనించుచున్ 1356 

'దాసవనాథ వీవగవుతం బది గ సస సాన బె నల ౪ 

జానిధు లె లైనణు వలు జగంబుల దూశే బవయ్లుష్ణి అంద ప్రా సూ 

క్షోయమం జలు ంగరొకొ యేలిక ల్మి_.కచంన ముంకీయులా 

దాను వచించు. జారు డది తప్పుగం జూడమి నీతి అేనికన్. 1857 

, పురుషులు దూత వాక్యముల బుట్టినఫో వము వానిభ రుం 

బరువడి. చెర్చి శె "రష్టమును చాహపబం
ంబు సాళ్ల ై మో  కెకలా 

దురమున డాని కై దువులం ద్రుంచినం బౌగువ నుండ్రు గాక ని 

గ్దరకులవై రి దూత నిటు చంపనం బొ బారుష నుండె, ధారి కుల్, 13539 

. దనుజనేణ్య సాన స్రునయతే_ నమ
ు వీరుదిం గలసి - en 

జ 

ననచరుని న్వధింపకు మవధ్యుని. జంపిన భాగ్యకీ ర్తి రినా 

శనము ఘటిల్లుం గాన సువివారుండ వై విడివీంపు మొండు చిం 

త సెగడీన నిష్రయూపక కరణం బొన కంపుము పూాఫ్రు దప్పణోన్. 18359 

అనిన విని యద్దళగ్రైవుం డశ్తుని ఏగివాలంబు దహింపుం డని రాతసులకౌజ్ఞా 

పించిన వారలు ప్రచండవి గ నుంబున అననన
ి తలకు కంబు లగు 

జీర్ణ రటకార్పాసక శణవల్కలంబులు ముత్చుచ్చా ను ంబునం జుట్టి యనలు దరి 

కల్పి = సృథంబు లగు పాశంబుల నంట. గట్టి కాస్ట్రముస్టై ప ప్ర హోరంబుల నొప్పిం 

చుచు దోదపీకుహరంబు నిండ సింవానాదంబులు' సేయుచు రాజమార్లంబునం 

గాని చనునప్సుడు 
_ 1860 

ఏను మహోన్నతం బె నగాపంబు కొంచెము చేసీ యల్పగా త్రము వెలుంగ 

నలబంధనంబులవలన న విము కుండ నె వెండియు సురాల యా ద్రిక కరణి 

జెరింగి కాలాయసపరిఘంబు గై. 7 కొని దనుజుల నెల్ల నుద్దండన్య త్తి 

వధియించి తత్పుర చ్వారంబులకు చాయి బాలా గృ సందీ _ప్తవహ్ని చేత 

బ్రళయకాలవహ్నీ ప్ర పజలను బోలె న పురము “నాల్లుచెసలు నరయః గాల్చి 

వద్ధమైనపురము దప్పాక ఏశ్నీంచిి భయము సంభ్ర మంబు ప్రబ్బికొనంగ. 

అక్కట తెల్విమాలి పుర మంతయు. గాల్బీలిం దప్పియున్నచో 

'టాక్క_టి లేదు జానకి మహో ,గ గ్రకృ శానశిఖాపరంపర 

న్నిక్క.ము గాలి యుండు నింక జ చెటు సేయుదు రాముభ ర్తకు౯ 

దప్పక నెగ్గు చేసి వితతంబుగ భాజన మైలీ నిందకున్. 1862 

మ.అని చింతించుచు నుండ నాకు నపు డవ్యాజంబు లై కొన్ని భ్ 

వనిమి త్రంబులు దో 
దోడసనె రహీ వై దేహి చేనుంబుణో 

124 
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ననువై యున్న దటంచు భావ్రకపదవ్య క్షంబుగాం జారణు 

ల్రనుటీదిం దగుభంగి యోనీరి సము బ్వేల ప్ర వరానంబునన్ , 18368 

* కొట్లు పలికిన జారణులమధు రాశరంబులు పని. 1864 

. వాలాగ్రమున( బొల్బు వై నె శాసనరు(డు తేన చేండిమి మాపక వెలయు చునికి 

మనము ఫో కార ర్ల నముగ్నంబు గాకున్మి_ మలయజగ ంథె యే మూరుతంబు 

తళ వచు చున్మి నీనమురుదిగీహంగము ల్భృ వ్యాతరం బులు పలుకు చునికి 

సందియ మెడలించి సంతోష మొదవించి జనకజ మని యున్న దని తలంచి 

కే. శీఘ్రమున నమ్మహో దేవి జేర నరిగిభ_క్లీ మెజయంగం దత్చాదపద్మములకు 
నందన మొునకివీడ. నివనధిపొంతం, పాలపొడవగ ని నొకశిలోచ్చయమునెక్కి. 

అ. శైల వువనితోడ సరిగాగ బాదంబు లూః:ది మింటి కెగసి మోద నులర 

వరల గంధి దాటి యరుదెంచితి భనత్స, కాశమునకు గరుడగమనలీల, 

వ, 9ది నాపోయినచఛ్చినవృ త్తాంతం జానుఫపూర్విగా సర్వంబు నెజ్ంగించి3ి 

రాముని ప్ర ,సాదంబున భన శ్రేజంబున నెట్టయాపదలం జిక్క_క సునీ గవకార్యా 

ర్థంబు నాభేక సర్వంబు ననువ్ఫీతం బయ్య ని “నింక నిక్కడం గర్హం 'చెళ్యస్టది దానిం 

గావింతురు గాక యని పలికి" వెండియు నప్పవననందనుం డిట్లనియె, 1867 

ఎధిర్హా హనుమంతుడు సీతా దేవిపా తీ స్రత్యేమును బ్రశంసించుట. చురుం- 

క, ఇ్రనపుతుునియు త్సావాము, జనపకియుదో్ట్టీగ మిపుడు సఫలత నొం'దె౯ 

జనకచబికీలముం గనుంగొోని, పనివడి నామానసమును బ్రవణం బయ్యెన్ . 18368 

వ, అక్షున నద్దేవిగాత్రంబు సంస్పృశించి శావణుం జేల మృతుండు గాక జీవించి 
చా 

యున్నవా! డని యంటినేని, 1869 
చ. పెనువుగ మున్ను బ_బ్బపముపెంపున రావణు. డెల్లలోకముల్ 

త్రసదువశంబు చేసికొని తక్కినయన్నిట నత్యుదాత్తుం డై 
యనిమిపసిద్ధ సాధస్టగ రుడాదుల మెచ్చక విక్ క్రమంబుసొం 

వున దన వేండిచూపులనె పూని దహించుచు నున్న వాం డొగిన్. 1370 
క, కావున దశకంధరుం డా, భూవరసుత మేను వ్రేల ముట్టియును దప$ 

ప్రావీణ్యవ్ శేషంబునం, జావక నునియున్న వొ(డు సంభ్ర మ మెసలోన్. 1871 

వు అ మున జానకీశీలంబునకు డార్భల్యంబు సంప్రాప్త 0 బయ నటిదుర లశీలంబు 
లు బ 

క 

శే, అట్టి మహిమాథ్య మ మైన యయ్యవనిపు త్రి 

మన ర కేమి యుపకరించు నని యంటి చేని. 

శ.లితనయ శోధకలువీ,, కృత ౫ యె కావించునట్టికృత్యము కర్ణా 

డితే యగుశిఫకిఖ యెనను, జతురతం గావింపలేదు సత్యం బరయన్, 1878 

వల క్షభునిచేతం జంపించువాంఛం జేసి 



సుందరకాండము, 247 

యలుగ కుండిన బ్రతి కెం గొ కసురవరుండు 

_ండ్రుర్టూ హనుమంతుడు వానరులతో మనమందజము రానణుం జంపుద మని చెప్పుట, చుణుం 

క. మున మిందటు మిస్వుడె వడిం, జని రావణు నని వధించి జనకకుమూ:5౯ 

గొని చని రామునియొద్దకుం జను టది యు కంబు దొన సతీ! ర్తి యగున్. 

వ మహాతపస్పంపన్నుం జై నరావణుండు నున చేత్ర నెట్లు వధ్యుం డగు నంటి శేని. 

ఉ. భూరితపోబలంబును బ్ర భుత్వేము విక్రమ మెంత గల్లినకా 

దారుణవీతిహో త్ర శిఖ దాశినభంగి6 బవి త్ర మైన యా 

ఛారుణిపు తి, మేను వసం చాంకుటంజేసి కృతాంతేగోచరుం 

డె రహి నున్నవాండు సమరావనిం ద్రుంపంగవచ్చు వ్రే్మెడిన్ 1871 

వ. అ ప్లైన నీనలంతు లగుకొందటి రక్క_సుల నుక్కడంచియు రానణునే లవధింపక 

యరుగుచబెంచితి వని యంటి శేని. 1818 

ను అవలేపంబున రాఘవుం డనంగ మృర్త్పస్టస్వామి వాం డెంతవాం 

డవలీం న్వధియింతు నంచు. బటుగరా్వాలాపముల్ పల్క_6గా 

నని యాలించి మహోగ్ర కోపమున శౌర్యస్ఫూ రి. ద్రుంపం గడం 

గి వివేకించి నృ పాడ "లేకునికి నేం భ్రేడించి యేతెంచితిన్. 18709 

ఆ. విభనియాజ్ఞ యున్న వ్రేల్మిడిలో వాని, నుక్కడంచీ సీత నక్కజముగ( 

జెచ్చి పతికి భ_క్తి దీపింప నొసంగ నె, యింతకంచు నదియు చెక్కు. డగునె, 

మ, చతురుల్ జాంబవదంగదాదికపివంశ గ్రామణుల్ సంగరో 

ద్దు లుద్భద్ద న బౌ సావి కృ ములు దోర్షర్పంబునం ద్రుంచి యా 

థ్రీ తినాథో త్తముః డై నరామవిభుని౯ పీతం దగం గూర్చి యు 

న్నతిమైం 'బెంపును గీ_ర్హియుక్ బడసి యానందింపంగా వల్వ టే 181 

ఉ. ఆలములోన ఫరోర చతురంగ బలాన్వితే మైనలంక యు 

జ్రషలత మాన్స రావణుని పెంపునం ద్రుంపంగ చే నొకండనే 

బాలుదు పీర్టుదర్చితులు శార్యధురీణులు ఘోరసంగరా 

ీరులు మూరు తో డయిన శంపొడం గూడుట కేమి యారయన్. 183 

శా.యోచింపం బని లేదు శావణునియుదోస్టిగ౦బు నే నొక్కండి 

మాచే నానతిం గాంచి జన్యవిషయో న్మేషం 'బెలర్చ నృల 

ప్రాచుర్భంబున బంధుమిత్ర బలపు శ్ర భ్రాతృయు క్రంబు
గా 

నీచు౯ దై త్యునిం జంపి రాభువునకు సీతే న్సమర్చించెదన్ = 1888 

శా.అవ్యారీఢత దుస్పహంబు లగుభ్రా హైం ద్రాంబుము గ్రైద్రవా 

య చ్య్యాగ్నేయకు'బేర పాశుపత యామారస్తా ది
నే శేంద్రజి 
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దివ స్రంబులు చీకకిం గొనక యుద త్తి౯ విదారించి సం 

ఖన్టవా్రపావక శాధురంధ రుండ చై గౌరింకు లంకాపురిన్. 1394 

చ, నుసల౪ చట్టమై గురియు మామకదారుణ్నలే లవృష్టిక౯- 

గుసుముళ రార పాశియ మగో త్ర భి దాడిదిగిళు లెనం బెం 

వెసంగ సహింపం జూల రతిహీనులు రాశుసు లోర్వ నెంతవా 

రస దృశవి క్రమంబున సురారుల నం వజిం దీర్చి పుష్చాదన్ 1885 

ఎదురు హనుమంతుడు జాంబభీ దొదెవానరవియల6 ట్రై ంనించుట చయం 

చ. ఇతండు బలాధికుం డని దినేశకుమవూరుండు సంతతంయబు స 

మృతీం గడు ప్రీతివిస్ఫురణ మన్నన సేయుటయు న్నృపాలుఃడుక్ 
సతతముం దొ నను గృవహాము సల్పుట యంతయు రి త్తవుత్తు నే 

యతకతులితబాహుస త్త మున సాలమునకా రిపుకోటిం ద్రుంచెదన్ . 1886 

తే, సొతద్రి నింకింస వచ్చు ముంవరనగంబు, వమస నిట్టట్లు గదలీరిప వచ్చు. గాని 

జాంబవంతుని చాగుణ సంగరమున, మోజి చెనకంగ రాదు పురారి నైన. 

క. అన్నీచుం డొక్క? అల్కా పన్నుగ నింద్రాదిలోక పాలుర నై నక 

గ్రున్నన సముయించుటకు బ, లోన్నతుం డివాలిపుక్తుం డొక్కండె ఛాలున్, 

"కే. కశరభన లనీలపనసుల గుకుతరోరు, వేగమున మందరం బే న విజిగి కూలు 
నల్బబలు లె నరాతీసు లన నెంత, తూలఅగతి నాలమునం జూల. దూలీవోరె, 

ర్ సురగరుడోరగనర ఫే, చరచారణయశునసిద్ద సాధుర్ణలలో నె 

నీకు మెంజద్వోవిదులతో, సరిపోరెడువారు లేరు చక్చింపంగన్, 1890 

ఉ. ధీయుతు లశ్చ్వి తు లతిధీరులు ను_త్తమళే“రియు క్షు ల 

త్యాయత తేజు లద్భుతేబలాశ్యులు సంగరకర్మ్క_శుల్ బ్బవా 

త్కాయులు స్వామి కార్యిపరతం త్రు,లు కొండలనై నం పిండిగాం 

జేయ సమక్థు లస్ర్రతీనుశీలురు వారల నెన్న నేటికిన్. 1891 
కొం మును లంక గాంచి వడవడి దనుజుల 'బెక్కంండ్ర, నాజి దారుణభంగిం 

దునుమాడి మరల నప్పురి, ననలజ్యూలికలం గాల్బి యద్బుతేభంగిన్. [89% 

కే అతిబలుండు రాముండు నుహాబలుండు 

లక్షణుండు రానువీర్యాభిరశ్నీ తుం డగు 

సూర్యనుతు(డు సుఖాత్తు లై. సొంపు పెంపు 
గలిగి వర్గిల్లుదురుగాక ఘనత మెజుసి, 1898 

ఉ. వాసవతుల్యవి కృము(డ వాయుసుతుండ మహాబలుండ దు 

ప్రాసురకాలుండ౯ వానునుదాఖ్యుండం నోసల బేశభ ర్రకు౯ 

దాసుడ నంచు లంకం గల చానవులెల్ల వినం గుతూవాలో 

ల్లాసమున౯ బురీన్భపపథంబుల మాటికి జూటి వచ్చితిన్. 1894 



ఆళ్ళ 
సుందరకాండము, 849 

-ంథుర్దు హనుమంతుడు వానరులకు నీతయున్న చందమును చెల్పుట, ఛురుం- 

వ: అని పలికి వెండియు నీత యున్న చండంబు విస్పష్టంబుగా నెజింగించుతలంపున 

టన్ య 1:95 

ను. అతిదుష్టుం డగుపం _క్లీకంకునియకో కారా మవుభ్యంబునం 

దతీజాంబూనదశింశుపాతగున్ర కి కిందక౯ా దుగఖసంతాపక 

రిక యె ప్రాణవిభుండె దైవ మేనుచుం జింతించుచుకా భూరికో 
కతిరోభాత్నునీప య్ మన నం గార్పణ్బముం దోంపంగన్. 1396 

తే. ఏర్యదర్పితు: డగు'ద జె త్యవిభునిమాట 
తృణముగా నెంచి తణదాచరీపరీత 

యగుచుం గాదంబినీవృత యెనకుముద 

2౨ 

వాంధవుని రేఖ భంగి నివ్ప్రభత నొంది. 1897 

క, అనితరథావమున సుర్కేశునివె రాగము. బులోమసుతే యిడుమౌాశి,_ ౯ 

దనపతీ యగురాముని వె, ననురాగము 'సేర్షి నిశ్చయ స్నేహమునన్ . 1898 

చ. వమస రఘూ త్తమా యనుచు వాకొనుచు౯ దివి జేం దశత్రునికా 
దురమునం జంపి నన్ను. గృపం దోడాని వోంగదె హా రఘూ త్రమా 
హరిహయతుల్యవి క్రమ వావోపుుపూ యని సారెనారెకుం 

బరువడిం జీరుచు న్వగపున న్నయనంబుల నీరు నించుచున్. 1899 
తే ధీర లగుదుష్టరాకస స్త్రీల చేత 

మాటిమాటికి సంతర్ష్య నాన యగుచు 

వితతేచారుణ వ్యాఘ్ర వాంక సతుల కులికి 

వెగడుపడియెడుమృగిమాడ్కీ_ దిగులుగొనుచు. [400 

తై, ఏకవ, స్త్రసంఏీతేయు నేక వేణి, ధరయు ఛా త్రీపరాగవిధ్వస్త సయునును 

పోపవాసకృళాంగియు నై చై పకివ్ర, శాక మేర్పుడ బుడమి"ష క్: దనువు సేర్చిం 

క. వితతతనుశ్వము నొందిన, ప్ర తిపత్చొఠకునివిద్య భంగి వెజవుతో 

మితి లేనిదుకఖభరమున, నతికృళ మె తూలభింగి నంగము దూలన్. 1402 

ఆ. ఘనతుపారసమయవనజినిచందాన, వాసి దజిగ పం క్రినవదనుం డన __ 

నూట కుల్ల మరియ మను జేశస్ట్రమునిం బాసి యుండ చే చచ్చు కొప్పు గాదె, 

. అని చింతించుచు నోకం,బునం గుందుచు నున్నదాని బుణ్యచరి త్ర౯ 

జనకజను రామభారను, గనుంగొని యే నాత్మ నడలు గడలుకొనంగన్ 140 

క డగ్గణి భక్తి మనంబున, నగ్గలమై పర్షీ మొ, మొక. యతిమోదమున౯ 

డగు త్తి లికతో నవినయ, వాగ్గారవ మెసంగ  దనర్వరసుతనో డన్ 1405 

రురు హనుమంతుడు వానరులకు నీత తనతో నేన చందము చెల్పుట. శరురా 

క, తరణిజునకుం శాఘన్రనకు, దిరముగ సాచివ్వు మైన తెజిం గర్పడంగా 

చెజి (గించి రాము డంపయ, నరుదెంచితి ననిన విని మహోవార్ష మునన్. 140 
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చ, హారిబలసంయుతుం డయి రయంబున వచ్చి దశాస్యు నాజలో. 

బొరిగొని వేడ్క నన్నుం గొనిపోయెడు నట్టుగ రామభ రతం 

దరమిడి చెప్పు మత్తెజింగు దప్పిన కొన్నల లోర్చి మోూందట 

నృరువడి మేనం శ్రాణములం బాపెద నన్నది యంచు జెప్పుమా. 1407 

అలరు అంగదుడు వానరం 6 చన యఫ్రప్తాయము సెస్పుట. థైపుం- WW 

వ. అని చెప్పి సముచితేంబుగా నన్ను వీడొ,నియె నబద్దేవి దృఢ పాతి వృతరంబును 

భ_ర్హయందలియు త్తమభ క్లియు నష్షశ్శీవుని భన, ౦బు సేయుటకుం జాలు 

నై నను థర లోపశంకిత యే పతి చేతం జరపించెడుకోరింశేసి కోపం బడంచు 

నొని యున్న డని సీత యున్నచందంబును వనతో నన్నచందంబును సవి స్తరం 
బుగా వినిపించి మనకు నింక గ ర్రవ్య కారనం బెద్ది విఛారింపుం డనిన నంగదుం 

డెల్టవానరులు వినుచుండ జూంబవడాదుల నవలోకించి హనుమంతుండు పలికిన 

చందం జెన్పివారికిం చెల్లం బయ్యె గదా తత్స) కారంబున బురుషశాస్తూలుం 

డగురామచంద్రుని సీతతో గూర్చుటకు మన కవళ్యక _రవ్యం బగు దురాత్తుం 

డగుదశకంచని రాతసగణోచే తంబుగా నాలంబునం బొరిగొని సీతం జెచ్చుట 

శేనొక గారుండ నె చాలుదు బలపరా క్రమళ _క్రిసంపన్ను లయినమిాతు దోడ్చడిన 

నసాధ్యం బయ్యది జాంబవంతుం డాఖండలాదిబృందారకసందోవాసహితం 

బుగా ముల్లోకంబు లొక యెత్తున నె త్రివచ్చిన ను త్రేమబలంబున ను త్రలపడం 
జేయ సనుర్గుండు సలనీలపన సరం భ'తా రసు పే.ణాదులు మేరుముందరన గంబుల 

నైనం గందుక శ్రీ డ లాడ దతులు తొల్లి సకిలలోకవితామహూుం డె జై నపర మేస్ట్. 

వలన నవధ్యత్టం బనువరంబువడసి వరో శశ్సేకప్ర ప, మత్తు-లె లై వేల్పుల నోడించి వా 

రలయమృతంబు గ్రోలి వర్యదర్పంబున నెవ్వరి మెచ్చక పెచ్చు చెరిగి విచ్చల 
ఏడి వీహరింఛు చున్న యశిక్షిపుత్రు లగుమైందద్వివిదులకు సాటి సేయందగినవారు 
ముజ్జగంబుల నొక్కం డైన “క డట్టి జెట్టిజోదు లేకోద్యోగు ₹ లై గడంగిన 

రావణుం డెంతవాండు పవననందనునిబాహుబబంబున లంకాపురంబు దగ్గం 

బయ నని వింటిమి సీత నచ్చట నొంటి నుంచి మహోత్ముం డగు రాముని పాలికీం 
జనుట యు _కంబు గాదు మన మంచణిము ఖభ్యారవి క్రములై యుండి నీతం 

జూచి వచ్చితిమి గాని తోడ్కొని రామైతి మని రామునితో నెట్లు చెప్పంగల 
వారము పరాక్ర క మవేగంబులందు మనకు సవమానుండు ముల్లో కంబుల చెవ్వీండు 

చేడు మొరులీచేత రాతుసులందఆు హత వేగుళై యున్నవారు మనతో నెది 
రించి పోరువా రచ్చట లేరు జూనకిం నొనివ త్రము లెండని పలికీన నంగదుని 
నిశ్చయం బెతింగి పరమ్మవ్రీతుండై యర్థవిదుం గగుజాంబనంతుం డర్భవంతం 
బగువాక్యంబున ని టనియ. 1408 



శే, 

గోతి 

సుందరకాండ ము. విష్! 

ఎథ్టిడు హాంబనంతు లడు తనయఖి ప్రా, యమును వానరులకు జెప్సుట, ర్రైరుం- 

కవికులవర్య నీనుతము గాదనరా దటులై న నేమి యూ 

సృపమణికీ౯ హితంబుగ మహీకనయక౯ గనుంగొంటి మింతయు 

న్విపులము గాంగ చామునకు చేర్చ్పువ( జెప్పి శేళకా డదాజ్జ నె 

ల్ల పనుల దీర్చికొందము వలంతిగ వేగిరపాటు ఇెల్పునే. 1409 

అన విని కపు లంచ జదియు కర్ణంబుగా6 గొని మది సంతోష మినువుడింప 

సత్య వంతుని భూతసంపూ జ్య మాను మహోబలు నతివేగు నాత్మ వంతు 

హనుమంతు మున్నిడికొని యమ్మహోత్తునిం గడు వేడ్క కన్నుల గ ప్పికొనుచు? 
గర సిద్ధుల చేత గర్వితచిత్తు ల కాక్ళనిర్స త్తి రాఘవునియందు 

. నిశ్సయంచి సామిరిని నెజీ బొగడుచు, ముదగజంబులచం దానంబొదలువొ నును 

జానకీనాథదర్శనోత్సాహు లగుచ్చు, మేరుమందరముబభంగి మేను లలర. 

అందజును రానుహీ తనిశ్చి తాగ లంద 

తును బ్రియాఖ్యానరతు లందటును రణాభి 

కాంవము లందటు భుజబలగర్వయు క్తు కు 

బందటును హర్ష హృద్యవహారు లగుచు, 1411 

రురు వానరు లందు రామసు(గ్మీవు? అయొద్దకు6 బోవుట. శుణుం- 

* ఒనర మే హేంద్రశేలమున నుండి రయంబున నభ్ర వీధికి 

న్వినుతజ కంబుతో ౩ చెగసి నింగి: చెలంగెడుభూత జలము 
ల్మనుకని భీతి. చాజ నెజుకల్ గలకొండలమాడ్కి_ నుద్ధతి౯ 

ఘనములభంగి నొక్క మొగి గర్జలు సేయుచు నేగి దవ్దస్టేలన్. 14 19 

అవమరనాథునినందనముకంకెు చెయ్యది గరిమతో నధికవిఖ్యాతీం గాంచు 

నెద్దానిదెస వాన కేంద్ర శాసనమున సుర లైన నటు నిక్కి చూడ వెజతు 
రగచరప తిమామ యగుదధివక్తు. డెద్దాని నిత్యంబును దవిలి ప్రోచు 

రాణించు చెచ్చోట దో, దో,ణప్రమాణంబు లై నిండుకొని యున్న తేనె పెరలు, 

పాణపద మెద్ది కపిలోరపాలకునకు, నెద్ది సర్వభూతములకు హృద్య మెందు 
రెలీకళరుల-తాసంతతు బ్లలిగి యుండు, సట్టిసు గీ వుకుధువన మక్షై చూచి. 

. వనచరు లందబు పినయం,బున నంగదు మోము-జూచి ముదమున మధువుల్ 

దనియంగ6 గ్రోలెద మిందణ, మనఘా యివ్వరము కరుణ నాసలి యీోీావే, 

ంద్టురు నానరు లంగ దానుమతేంబున మధువనములోనిమధుసంతయు 6 డ్మాశుట. శుభం 

ఆ, అనిన నట్టుగాక యని మహేంద్రకుమార, సుతుడు జాంబవక్ప్రిభృతీవనాట 

చ, 

వరుల కాజ్ఞ యొసగ వలసిన చందాన, దనివిదీర మధువు దాను డనుచు. 

అవు డొకమాట వాలినుతుం.డానతి యిశ్చెనొ లేదొ యంతరో? 

గవులు ముదంబు నొంది మది. గాతుకముం జగురొ తంగా మద 



ర్రగల్లె గోకీనాథ డా మాయణము 

ద్వ్రషములమాడ్కి. నొండొరులు వేచి నిరంకుశవృ త్రి నమ్మహో 
నిపినముం జొచ్చి తేనియలు వేకుకం ద్రావం గశంగి రంతలోన్, 1416 

వ ననపాలశేఖణం డగుదధిముఖుండు కోనోన్ష్ పిముఖుం వై యగ్క_పుల నంద 
నిలునిలుండని యనల్బి పోనీక యశంబు నిల్చి యొశ్తారంబునం ద్రోచికాని 
వోన నిలువవంచ నేదక తతా ంసద్భాలి యగుబుద్ధిం జేసి కంకణం బరుహంబు 

లాకియుం నొంచటు. డల ప్రృహారంబుల ఇ ౦ంజించియు'. గొందజితో జంగలహిం 

చియుం గొందజితోడ నామంబు నెజిపియుం నొందటితో స్కుీవునివలని 
భయంబు చెలిపియు నానా ప్ర కారంబుల నిలునరించిన నిలువక యవ్యీనచరులు 

మత్తచి శచేష్టులై శంక విడిచి నఖవంతకెలపాద పవాశుల నొవ్చించి సమ్మగ 
బజలంబున౦ దోచి నడిచి యవ్వునంబు సొచ్చి నిర్గతనుభుమూలాడినస్తుజాతేంబు 

గావించి రప్పు డాహనునుంతుంశు వారల కట్టని యె. 1417 

ఆ, వఎచు మికు భయము వలసిన చందానం దనివిదీర మధువు ద్రావుం చేను 
మా షు + 9 1 నడ్ష పెట్ట నచ్చినట్టిశత్రుల నెల్లం, గడిమి మెజునీ యంటం గట్టి వైతు. 1418 

చ. అనుచు సమిరజుండు డయ నాడిన నంతయు నంగదుంకు తాం 
గని కవీకోటితోడం నృతకార్యుండు పావని యానతిచ్చై మా 
మనమున "శంక దక్కి కడు మక్కువం బేనియ లానుం డింక నా 
నిశముం జేయరానిపని మొన నవళ్యము సేయంగాం దగున్, 1419 

వ. అని ప్రసన్నవదనుం డై యంగదుండు పలికిన నతనివచనంబుల కలరి బలీముఖు 
లందజు వేనోళ్ళ నంగదుం గొనియాడుచు. బరమోత్సాహుై సముద్ర 
చేగంబుపోలికి? గోలావాలబహులంబుగా మధు వనం బు జొచ్చి యన్వనంబును 
నిర్ణతమధు ఫలాదిభోజ్యంబు గావింపం దొడంగి రప్పుడుం 1420 

వృమభగతిరగడ, మిజి పువ్మ_రవీధిం దజిసెడు మెచకద్రువుపం కు లెక్క చుం 
బాకునంబులమాడ్కి_ బిజవిజుం బాటే శ లము "లక్కి నిక్కుచుం 
గో న్ధుకొమ్మకు దాటే ఫలములు: కునునుములు నిలబడ? గదల్భుచు. 
గృమ్ముకొని ఇాహ్రలసింహన రాహముఖమృుగముల నదల్పుచు. 
గుసుమరనములు (గోలి సౌక్కెడు కొదమతుమ్మెనచాలు రేంపుచు 
ముసుకుకొని వెస రుమ్భర్వుమ్మని మో, యుసరఘల నెగయం జోపుచుం 
గోటరములకు. దూజీ తాన్రలు గురియుకన్ముని తేనె లానుచు 
వేటు వ్రేటునం జివురుకొమ్మలు విజిచి మొలచీరెలుగం బూనుచు 
సరస భార్జక విష్ణజంబురసాల ఫలములు "వేడ్క నమలుచు 
విరిసికొని వానించు నెటిం (గ్రూోవ్వ్కులు నఖముల గిల్లి దెములుచు. 
చెరలి మాటికి వల్లిగృవాముల లీగాటుయెెల లెక్క యాడుచు 
నిరవ్రళొని వాసీంచుక ప్రవు టినుకకిన్నలచెంత డాంగచు 
టీతితలంబున నుండి జవమున గిరులమోాందికి చెగయ మోటుచు 



సు౦ందరడాం నము. బ్రగ్ల్ 

న na క ॥ 

న్నతెధరంబుునుండి కడువడిం బ్రైడ్ లకు జపయం-రు జాయయటుచా 

మోజీవొంనజు జేనియలు తేగుమితు,లకు సౌొంపా్ నొసయయః 
we? " క్ వ 

దవూజీఫొందణు యొరుబలచెతి మధువులు ఒలిమిం దగచి మసం చు 
తగ్ స ” తష లో J ల 

సజయం గ ౦సటు వేడ్క. గ డుపులన్ంవ౧ చాపి ధర్మప్ర నై చుచు 
లో 

నుణటియు౭ గొందబు జతనుపడి వుదమతల పెగ వారం దాంకూను 

జిగుగుకొమ్మలు పణుచుకొని పినుచెట్లనీడం మేను కేష్పుచు 
సొగటుపడి మధుపారవశ్యతం బొక్క యొండొ సమోండం జపుచాం 

నొజుపు గల సంతోపువళమున నొండొకుల మూంఫురము లెక్కుచుం 

గజవు దీజంగ మాటిమాటికిం గను జేనియ లాని సౌక్కు_చు 

సురభినుధు వాసనలు గైకొని సుడియు గొడ్పున కిచ్చమెచ్చుచు 

నురుజవంబున మింట. జను విహగో చతమంబుల. బట్టీ చెచ్చుచు 

జతను పడి పూంచే నెకాల్టులు జవము పెంపున నెగసి దాయుచు 

ఏశతతజవమున నొండొరుల వినువీడి ముట్టంగ నెగయ మాటుచు 

మెండుకొని పరివేషవిధమువ మింటం దోంకలు ద్రిప్పీ యూమచు 

గండు మోొటణే సమస్వరంబు? గలసి సంగీతేములు పాడుచు 

మధ్గువశే ౦బున స్ర్రుక్కి_ నునులు మజుచి యొండొరు6 బట్టి ద్రిచ్వుచుం 

బ్రథన పరిణతచిత్తు లై దోర్భబము మోజు నెదిర్చి కొప్పుచు. 

బరవశత నొండొరులం గొంగటం బట్టి మోముల మధువు లుమియుచు. 

గరము సమోదమున గుంపులు గట్టి గర్హలు చేసి బ్రమియుచు 

నొకనివీపునం జేతు లిడి వే తొకని మెచ్చక మచ్చరించు'ను 

నొకనిం జేఖాని తేనియలు వే జొకని కిని హెచ్చరించుచు 

జెలంగి కరతాళ సినంబులు వెలంగ వేడుక నృత్యమాడుచు 

మలసికొని దుర్చలుండు బలియుని మధువు లి నుని సారె వేడుచు 

నాకనికన్నుల నొకండు మూయుచు నొక(డు దా౭గిలిమూ తే లాడుచు( 

బ్రిక్ టముగ నొండొరుల సందిట బట్ట పరిహోసో కు లాడుచు 

నాటలకుం బురికొల్పుకొని కపు లంద తొక్కె_డ గుంపు గూ+డుచు6 

చాటనంబున వెండియును మధుపానమున కొండోరుల వీడుచు 

నొకని మదమున వెక్కిరించుచు నొకని ముదమునం జూచి నవ్వుచు 

నొకం డొకండు వడి మతుండై. వాలు పొందు నఖములం బుడమి ద్రన్వుచు 

నొకని నల్క దిరస్కరించుచు నొకనిం బ్రతి బహూకరించుచు 

నొకనిం దిట్టుచు నాకనిం గొట్టుచు నోకనిం జూచి నిరాకరించుచు 

నందజును గుమిగూడి మేఘము లట్లు భయదార్భటులు సేయుచు 

నందటును గడు సమ్మదంబున నంగిదునిం గని వినుతి సేయుచు 

చెన్న డింత నితాంతసాఖ్యం బైజుంగ నుని కడు నుబ్బీ యాడుచు 

సన్నుతించుచు దృ ప్తుతై సంజాతమార్ల శ్రమము పీడుచు. 1421 



ర్రీగ4 

ర 

గోవీనాథ రామాయణము 

బ్ర జేటింగున నావారినం,కో త్రము లందబజును చేసి లుద్భుత్కుతుకా 

యక్తులయి ద్రాపే వనమున, జి శేంబున సమ్మదంబు చిగు రొ త్తంగన్. 1499 

వివారంచుచుంశ నస్తుడు విధ్వంనితప క్ర పుప్పురసం బై నననంబు నాలోకించి 
మధు పాలకులు నధిముఖన్చేకితులె కోపాటోపంబున వానరులం దొశరి వారల 
చేశ భం౫పడి నొచ్చిన యంగంబులతోం బజి తెంచి దధిముఖుం గాంచి పర 
మోద్విగ్ను లై యిట్లనిరి. (హీన 
రుదు మరు ననపాఎకు6 కనువ ఫముఖుండు వానరము దారింపంబోయి యంగగునిచే సంగకడుకు. యుతం. 

క, అనిలనుకేన త్రవకు లై, వనచకు లందును బలిమి వన మున్గలిమై 
ణి 

దునుమాడి యకపశం బోయిన నుమ్ముం దూల నడిచి శెంతేయు( గినుకన్, 3 

లత 

శే,.అనిన దధివర్తుం డతికువి తాత్తు: డగుచుం 
జేయునది తేక యవార్చులు సెలంగ నుచిత 

గతిం దెలిసి సాంత్వవాక్యసంగతి ననూన 
యించి వాలం గాంచి ళా నిట్లు అనియె. BRA 

. వను వారించెనం జూడుం డని పలికి నాబపాణియె బలసహితంబుగా నతి వేగం 
బునం జని వానరుల నందజ బీడించిన నది చూచి యంగదుండు సహీిం౦ఫక 

క్షంబు వచ్చి బాహువ్లులం భపుచ్చిపట్టి యె త్తి పుడ మిం ద్రెళ్ళవై చిన నాదధి 
ముఖు౦ డంగదునిచేత భంగ పడి సేయునది తేక యకాంతంబునం గోూాన్తు 

కొని భృత్యుల నందణ నవలోకించి యీ+వానకు అంగదునిబలంబున వచ్చి 
వీర్యగర్వంబున గర్వించియున్నవా. రిప్పుడు పీరి నడ్డ పెట్ట మనకు నలవి గాదు 
వానరనాధుం డగుసు గృీవుండు విపుల్మోవుం జై రామలత్ష్మణసహితంబుగా 
బుశస్థమూకంబున నున్నవాండు మన మిష్పు డతనిపాలికిం జని చిరకాలసు 
రశ్నీతంజె సురాసుకులకు లజ్నీంప రాక యున్న వీతృప3 తామవాం బె నభవ చ 

మ వు దీయమధువనంబు మనయంగదునికతంబున వినాళితం బయ్యనని సర్వంబును 
విన్నవింత మున నతం డమర్షి యె యాజ్ఞ ల్లంఘనంబు జేసినయంగదాదుల 

ర 
ల 

వానీంచు నంతట నమర్ష ప్రభవం బెనమనరోషంబు సారగకంబగు నాజ్జూ 
పరిపాలనళీలుం డగును గృీవుండు నుధులుబు లగు నీదు రాత్తుల దండింప కేల 
యూరకుండు నతనిచేతం గాని మనవేతం జిక్కు పడువారు గారని పలికి యా డధిముఖుండు వనపాలకసహితుం డై శీఘ్రంబున నాకాశమార్ల్షంబునం జని /| 

టై శ్రే తాగ్నులం బో లె. బర్వతా గ భాగంబునం దేజరిల్లుచున్న రామణక్ష ఇ 
ను గ్రీవులం గని నిమేపాంతఠకమా త్రంబున గగనంబున నుండి కొండణ తం , అలో 

అలవి బునకు డిగ్గి దీనవదనుం డై శిరంబున నంజలి గీలించి సుగ్నీ వునిచరణంబుల 
పయిం బడి లేవక్ యుండె నశం కతనిఛందంబు విలోకించి పర మోది్టశ్న 
హృాదయుం డే, 

1426 రా 



ర్ి 

em 

ah 

సుందరకాండ ము. శ్రిగ్ర్ 

లె మ్మభయం బొసంగితి వళీముఖ శేఖర మామకాంఘి?పై 

నిమ్మయి నేంటికి౯ బడితి వేటికి నీకు భయంబు గె నీ 

యున్ములికంబు ఏడి సరసో క్షు నింతయు మాకు నేర్చడకా 

సమ్మతితో డం జెప్పుము విపూడము వల్వదు నాదుసన్ని ధిన్. [427 

అని సుగ్రీవుడు పలికిన, విని దధిముఖు. డతనిచేత విశ్వాసితుం డై 

వినయమున లేచి వెస న, య్యిననందనుమోముంజూచి యిట్లని పలికెన్. 

. నీదుతం డ్రి నాండు నీనాండు వావినాం, డించుకయిన నాశ మజు6గనట్టి 

మధుననంబు నేండు మనయంగదునిబల్మిం చేసీ కవులు నీటు చేసినారు. 1129 

. రొలయకుల్ చొచ్చి కలంచియుక౯ గుభరముల్ గోరాడి మిన్నంది రా 

జిలువృతుంబులు గూల్చి తే కేనియలు నిశ్శేమంబుగాం ద్ర దావితే 

తృలముల్ రాల్చి తదీయశాఖలు వడి౯ భంజంచి యక్కానను 

జ్ఞ ప్రలదావానలడగా మై మెన క్రి కీయ విధ్వ స్త సంబు గావింపలోన్. 1130 

. కోని మేను మై (సక వన షా యుతుడ నె వై యక్షంబు సని పతియాజ మికు 
షొ 

గల దంచు? బలికినం గై కొన కతివీర్యగ గ్వతు లై లె వారు కడిమి మమ్ము 
గనరజానుజం ఘోరుచరణావాతుల చేత నొప్పించి “పతితోడం జెప్పుకొమ్లు 
పొన్ముని వెస దోచి పుచ్చిన నచ్చితి నధిప నీబెస లేళ మైన భయము 

. గలుగ దేముని చెప్పుదు నలనీ తేని పరణ దీనికి. దిగినయుపాయ మొకటి 

బుద్ధి జింతింపు నుంతకుం బూన వేని, విపినరక్షణమందు న న్విడువు మింక, 

వాన్ రేంద్రా యవ్వానరులు నానావిధ ప్ర కారంబుల నొప్పించి చేవమార్లంబు 

దర్శింపం జేసీ యనిచి రసి స్వడాత్యుచిత భామ చేత విన్నపంచుచుండ నప్పుడు 

మహోప్రాజ్ఞుం డగులమ్మణుండు సుగ్మీవునిం జూచి యితం డెచ్చట నుండి వచ్చె 

చేమినినే శ్తంబున దూ దుగఖితుం డయ చేమియర్గంబు విన్నవించు చున్నవా. డని 

యడిగిన వాక్యవి శారదుం డగును గీ గీవుండు సౌమిత్రి నవలోకించి యిట్లనియె. 

ంశిథా సుగ్రీవుడు సంతొషించి వానరులు సీతం జూచి వచ్చికని లత్మణునితో 6 జెప్పుట శశ 

క్ 

శే, 

అనఘా యీతండు దధిముఖు(, డనువానరవీరుం డంగదాదులు మధువు 

లొని డ్ర్రాని రనుచు నాతో, బనివడి 'యెణేంగించుచున్న వాడు కృపణతీన్, 

. అనఘాత్తే యకృృతార్థు లై తెనవారల కిటి ట్టి కార్యవిశెవషంబు గలుగ బోదు 

కపులచేళ ? గారన్టింబు కరము సాధితే నుయ్యి నని తలంచెద బాయుతనయుజేతీ 

నవనిజ సంవృష్ట్ర యయ నిక్క_ంబుగా నామహోత్తుకకం శు ననున్దిం డొక్క 

డల కార్యసాధ నముందు సరుర్భుండు గాడు మారుతియందుం గర ర్శసిద్ధి 

మతియు ధృతియును చేజంబు శ్రుతము విక్ర 

మంబు వ్యవసాయమును చఛారుషంబు వాల 
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మ యురికు నూరవమష్య: 

సనం “కర గాక కలంజె యన్వుం డొకండు, 1434 

క అంోదుండు సు లేశ్వకుం కట విధాతృ,నందనుండు నేత యమ్మగున్న౦దనుండు 
జం నధిఫాత యంట రాజకేనయ ఛా త్రి, నెంత పనిమైనం దీగ్చుట కేమి యరిది, 

ని, యామ్యదిశాభ్రాగ మంతయు కోధించి జానకిం భొశగని సంభ్ర, మమున 

నంగడ స ముఖవనాటశేఖరు తెల్ల మానక చను బెంచి మధువనంబుం 
జొచ్చి విచ్చలవిడి సొరిదిం చేనలు డ్రావి రది చూచి యోర్య్వక యడ్ల పెట్టం 
బోయిన మ మెల్లి ముష్టిసంవాతుల చె నొప్పించి రని మాకుం జెప్పు ఛున్న 

కే,వా౭ డితంయ వధిముఖుం డనువానరుండు 

వినుతవిర్యుండు సృఖ్యార్టితేవి క్రముండు 

వాలినా౭డును నానాండు వాడి మెజుసీ 

గరిమ దగ నవ్వనంబును గాచుచుండు. 1486 

చ. జనవరపు క్రి నిక్కాముగ జానకీ గన్పడె నట్లు గానిచో 
ననచంవిరు లెల్ల ననివార్యగతిం జనుజెంచి వీంకతో 
ననీమిషదాన వాదులకు నెనం గనుంగొన రానియట్టి ము 

దీన మటు చొచ్చి తేనియలు ద్రావుదు శే కడు నావాసంబునన్, 1487 
క, అని పలికిన సు గృీవవ, దననిర్షతేనుధురవాణి తప్పక విని యా 

జన సాథసుతులు మిక్కి_లీ, మనమున వార్షించి యతని మన్నించి రొగిన్, 14885 

యుడు సు స్ఫీవుం డంగడాదులం దోడొ, ఎ రమని దధిముఖున కాజ్ఞావీంచుట. చైత్రం 

వ. కిట్లు రామలక్ష్మణులు వ్రీతస్పీత నేశ్రులును సం పృహృృష్ష చిత్తులును సిద్ధార్థులు 
నై యభాతపూ ర్వశోభావిశేషంబునం బొల్చీ రంత సు గ్మీవుండు కార్యసిద్దినో నర 
గత్ర యైనదాని(గా నిశ్చయించి వ్రీతిసంవాష్టస ర్వాంగుండై. దధిముఖు ననలో 
కించి కత కారు లైన వానరులచెత వనంబు భు కం బగుటకు సంతోషంచితిం 
గృతాస్థ లై నహనుమత్స/ముఖబవానరవీరుల నవలోకించుటకు నీతాభిగమన 
కృతే ప్రయత్నంబు వినుటకు నిశ్చయించి యున్నవాండ శీఘ90బున వానరులం 
దోడొ,ని రమ్మని పలికిన, 1489 

కే, అతడు దధిముఖు డట్ల కా శనుచు సూర్య 
నందనునకును రఘుకులనందనులకు 
వందన మొనర్చి సంభ్భతానందు డగుచు 
నగ చరక దంబపరివృతుం జై గడంగ. 1440 

శ. వినుపీథి కెగనీ రయమున, మును చచ్చిననరణి వేగి మోదంబున న 
వ్వువపాలశేఖరుందు మధు, వనము, వ్ర, వేశించెం దోడివారును దానున్. 1441 

న. ఇ త్రెజంగున నవ్షనంబు సొచ్చి యచ్చట వీతం బజగుమభధువ్సు జీర్ణత్వంబు 



సుందరకాండము, టై? 

నొందుటవలన మేవహానమార్లోత్సన్న మధూదకు లై వివాకంచునాన్న వాన. 
నిరీశీంచుచు నంగ దునియొద్దకుం జని యంజలి గలించి విన 'యవిన షు నవి కుం “౫ 

యి ట్లునీ య. [142 

అనిమివనాథపె క్క వినుమా యువరాజవు గాన నీన్ర మా 

కనవరతేంబు గో ప్రవు సహ తవు నీ కరయంగ నూ మెం 

దును గలదే వలీముఖులు దోడ్సశ మూర త్ర నం చేనితి౯ 
జననుతీ నాదుచయు ములు పై చి కృపామతీ నావరెంపశే వే. 11.18 

రుడు అంగదుడు దధమయఖవనవచనంబున వానరసహితేముగా సు గీ ల్పవునికెతకు 6 బోవు దుం 

న 

క, 

స్కీ 

శే, 

వ, 

వీ నప్పుడు వి మీచేత భంగపడి వనపాలకసహితంబుగా భవక్స్చిక్చ వుం డగు 
సు గీ గ వునిపాలికిం జని మోరాకయు వనంబువపోకయు నిరవకేషంబుగ మధువులు 

ద్రావుటయు సర్వంబు విన్నవించిన నతేండు రుష్టుండు గాక వృాష్టుంధై లీనం 
హన మిమ్లుం దో డని రమ్మని పంచె రాఘవ లట్ల సేయు మని పలికి రన్నర 
వానరనాయకులు భనదాలోననకృతోత్సాహాలై ఆ యున్న నారు నీవువన చరబల 

పరివృతుం శనె. కిన్తుంబున నన్ముహోత్తుల పాలి కరుగు మని పలికిన నతనిపలుకుల 

పేలది వాలిసుతుండు వారిశే ష శ్రేష్టుల నవలోకించి వుదాగవ మనవృత్తాంతంబు 

రాముని చేత శు తం బయ ని ' శంకిం చన గత కారుష్టల మైనున మిచ్చేటం 

దషెవు సేయుట క ర్రన్యంబు గాదు మీరు య థేష్టంబుగా మడ్లోపోనరః 
వించి విగతవి శ్ర ము లై తి రెంక నిక్క_డ నే కార్యంబు నుద్దురుం క్షససు గ్ గనే 

వాలికిం బోదము కవీకుంజకు లందణు 6 గూడుకొని యెద్ది పంచిన దానిం గావిం 

చుట శేను గ ర నైతి చేను బరతంత్రుండ యువరాజ నయ్యును మిమ్ము నాజ్ఞా 

పీంచుటకు సమర్రుండం గాను గతి 'కార్యు లనమీారు నాచేత ధరి భరి ంచుట 

కథకుని చై తీకి. [444 

నా విని సంతోవము మది, నావిర్భవ మందం గీశు లంగదుం గని సం 
భావించి యిట్టు లనిరి వ,చోవె భవ మలరం బవనసూనుండు వినంగన్. 14145 

అమేంద్రపొశ, నిజైశ్వర్యములు నచ్చి మదముత్తు లై యభిమాన మూంది 
మది. బెద్దవారి సమ్మానంబు సేయక 'తామె యన్నిటికి. జెద్దల మటంచుం 

బరులం జుల్మ_నం జేసి పలుకుట రాజుల కరయ నై_సర్గిక మట్టిదోవ. 

మించుక నీయందు. గాంచము నీయట్టి రాజు గలయయె జగ శ్రయమునందు 

నగచరో తమ నీవిన యాతీశయ మె, ఛావిభాన్యోదయవి శేష పటిమ 'జెల్పు 
చున్నయది నీవు చెప్పిన ట్లున్నకతజు, పాలి కిప్పుడె పోవుట పరమహితము. 1446 

_ంర్టుర్లు స్ముసీవు డంగదేసీంసానాదము విన రామత్షుణుఖకు 6 గార్య సిద్ధిం డౌటు. ధద్రుల 

అని పలికి యవ్వనళరు లొండొరులం బురికొల్పుకొని యంగదుం బురస్క_రిం 

చకొని యతివేగంబున మహీలీలంబున నుండీ గగనంబున శకెగసి యం త్రాత్నీ 
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పంబు లగునగంబులభంగి యాకాశంబు నిరవకాళంబు సేయుచు వా లేరతంబు 

లగుఘునంబులమాడ్కి గర్హించుచు పానునుత్సహాయు లై కీష్రుగమనంబునం 

బోవునప్పు వంగదుండు రామలత్ష్మణసు గ్రీన్రులకుం గార్యసిద్ధి చెలియునట్లుగా 
నొక్కసీంవానాదంబుం జెనీన శుభ సూచ నకృతిక్షణం బై సయమ్మహాశబ్దం బువిని 
ను గీ వుండు విపుల్టో వుండ శొోకోవహతచితుం జె నరాము నవలోకించి మంద ల చ. 2 చలా 

మధు రాలాపంబున న్ ట్లనియ. 1447 

చ. నరసర శోక మేటికి మనంబున మోచము గూర్చుమా కపు 

బరణిజం జూచి వచ్చు ట దితథ్యము వింటు గాక యున్న నా 

కేజవీనమాడ్కి దత్సేమయ కాలము వోవుట కళై పోక భీ 
కరగతి నాదుసన్నిధికిం గృమ్మణి నిమ్మెయి నేడు వత్తుశే. 1448 

గ కృృతక్భత్వు అగుచు వచ్చుట, విత్రితగుణ్తూ నిక్కు_వంబు వేటొొక మై నకా . 

జతురత్వీము ధృతియును వ, శుతదాక్యును కేజ మింత సొం పగు నయ్యా, 
వ. అదియునుం గాక, 1450 

చ. గురుతేరని కృముండు కవికుంజరు? డు త్తమశె "ర్య వీర్యవి 
స్పురణుండు వాలిజుం డొతే(డు పూనిన కార్యము గాకపోవు శే 
నెటు(గ న మైన న్వామితేకు హీనత వచ్చె నటంచు దీనుం డై 

dt 

విళ్లుసన్నిన్ణచ్చుం గాక యిటు భీవషణుం డై చను బేర నోపునే. 1451 
ఉ. చేన కృతాస్టం జె యరుగు దేరక యున్న నితండు నిగయుం 

ఠా ౬ a భి 

రావిభు వేను నిత్యమును శ్రాణపదంబుగ నత్యుదడా త్తభా 
హోవిభవంబుచే నరయు నట్టివనంబును జూఅవ్రుచ్చు నే. 1452 

చ. జనవర నీదుపత్ని యగుజూనకి మారుతిచేత్ర దృష్ట యా 
ట నిజము శంక నల్వదమ దృఢంబుగ నెమ్మది నమ్ము మక్యుహో 
ఫఘనునకుం గాక యన్యునకుం గా దిడి యాతనియందు నీద్దియు ౯ 
దినకరునందు. జోలె ఘున తేజము వీర్యము ఫొల్చు నెంతయున్, 1458 

తే.అంగదుండు బ లేళ్వుకుండంట విధాత్ళ,నందను(డు నేతయఃట వురున్నందనుండు 
తగ నధిష్టాతయంట నసుధావ రేంద్ర, యెంత పని మైనం దీర్చుట శేమియరిది. 

రు వానేరులు బుశ్యమూక పర్వతేమును జేతుట చఖైయుం- 

న. మహోశ్తా ఏీచారంబు విడిచి సముక్సావాసంపన్నుండ వగు మని పలికిన స్స్ 
వ్రునిసలుకులకలరి రామురషు నీతానృ తాం కాకర్ల నోత్కంకుండై యుండె నప్పుడు వానూమత్క ర్యన్భ ఫ్యులె గర్జించుచు వచ్చు వా న రులకోలాహాలళబ్దంబులు కార నిదిం చెలుపుచు శోత్రనుఖంబుగా నంబరంబుననుండి వీతెంచిన నమ్మహానా ఛంబునిని కొపిలోకగ్రామణి యగును గృీవుం డుద్దీ)వుండై ను హేంద్రధ్వజ సన్నిభం 
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శై నలాంగూలంబు ద్రిస్ప్రుచుం బరమానంవంబున నుంజె. బనంపడి జాంబవ 

త్ప)ముఖహారి శ్రేష్ట. లంగ దాంజ నేయులం బురస,_రించుకొని రామదర్శనకాం 
తుల సంతొషపిశే శపంబునం బొదలుచు గగనంబున నుండి బుశ్యమూకంబు 

నకు డిన రామసు గృీవుణసన్నిధిం బొడసూపీ రప్పుడు హనుమంగుండా రాముని 
చరణంబులు నిరరమ్ సోంకం బ్రణమిల్లి బద్ధాంజలిపుటుండై . 1455 

దురు హనుమంతుడు సీతం జూచితి నగ రామునకు. కః సారు పరం 

. జనపతి రాముండుం దదడనుజన్లు(డు భానుసుతుండు ప్రీ తి సొం 

'పెనయంగ నీతవా ర్త విన నంతయుం గాతుకముం 'వ్రేయంబు నె 
మృనమున. బర్వం దన్ను బకునానవురస్పరదృష్షి. 1 జూడ నే 

ర్వ్పోనం గనుంగొంటి సీత నని వొల్పుగం డెల్పె సుధామయంబుగన్, 14ీరీ0 

"తే. అపుడు సౌమిత్రి స మ్మోాది తాంతరంగు( 

ఆ 

డగుచు నప్పవనాత్శజునందు నిళ్ల్చి 

తాన్థుం డగు భానుసుతుని వా?కమున కలరి 

యింపు దళువా త్త బహుమానదృష్టిం గనియె. 1457 

పరమ ప్రీ తియుతుం డై, పరవీరఘ్నుం౦డు రామభద్రుడు కరుణా 

పరికలితకటాతుంబులం, బరికించి బహూకరించెం బవనతనూజున్. 1శగ్శై 

. అంత వానరులండటు. జిత్ర కాననశో భితం బె నబుశ్యమూకంబు నధిగమించి 

యువరాజపురస్సరంబుగా గాసల్యాన ౦దనుపదారపిందంబులకు వందనంబుం 

జేసి సౌమి (త్రీచరణంబులు ఫాలంబు సోంకం gy ణతు లై సు గ గ్రవునకు నమస్క 

రించి వినయవినమితగాత్రులై సంతసంబున, “ 1459 

అవనిజ దశకరధరాంతగ పురో చిశవనములో నునికియు దనుజ యువతు 

లుద్వ్మీ త్తిమెయిం దర్శినో క్తు లాడుటయును రామునిపషయి ననురాగ మర్థిం 
చాల్బ్చుటయును సమ "న్గంబును వినిపించి సమయకాలము కడసనుట కాత 

నలుగక మన్నింపుం దని నలీముఖు లెల్ల వేండిన జానకీవిభుండు మోద 

కే, మంది వారలతోడ నిట్లనియె నీత 

చ, 

యెచట నున్నది యెట్లున్న చేమి యన్న 

డెలపిు నాయందు వర్తించు కు త్రెజంగు 

'తెల్బముగ నింతయును మాకు దెలుపు. డిపుడు. 1460 

అని పలికిన రామనిగదితం బై నవచనంబు విని వానరు బందు సీళతావృత్తాంత 

కోవిదుం డగుహానొమంతుని ఏ నియోగించిన నావారి శే)షండు పరమానందపుల 

కితగాత్రుం డై భ _క్రితాత్పర్యంబున సీశ యున్నదిక్కు_నకుం బ్రణమిల్లీ రామున 

కభిముఘం డై. డై శేలు మాడ్చి ఫాలంబునం జేర్చి వినయంబున నిట్లనియె. 1461 
‘ 
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చ. నరవర గీదుశొసనమునం బనింబూని యగ స్వది కృటం 
: wa వ 

బరయుచు నేగి వింధన్టైనగ మల్లన దాడి సః స్తశ కి నే 

నముదుగ వూాూజబుయాోాజనవము బంబుధి “వంగ నతి కృయించి గ 

సర మగువ మృహాజబధి వశీ, ణతిరముం జేర యచ్చటన్ . 1409 
0 

ధులు హాగుమంతు (డు 3ెమునక సీత యున్న చందమును దనతో నన్నవిఫంబును జెప్పుట. ర్రైుల్టిం- 

తే, అద్రితటముల వనము నమ్మహీజ, చొప్పు వెదకుచు బోన నచ్చోట నొక్క. 
కొంకపయి మిన్ను ముట్ట యాఖండటునిపు,రంబు గ కించునొక నగరంబుగం టి. 

క, ఆపిడు వినుము అంక ్యయ, నా నిక్టుతిం గాంచు దానినాను6 శఖు-ర 

వోవిభఘండు దుస్ట్ర చిత్తుండు, రావణు డన నొకడు గలడు రాజకు వేశా. 11614 

కే, ఆవురము సొచ్చి యేను దళాస్యు నంత్కి పురము చెంగట భొల్బు విస్సురదకోక 
వనములో నున్నయొక్క సునర్హపత్ర, పుష్పమయశింళు పాతేగుమూూలమందు, 

సీ. అనశన వతసంభవాయాసభరమున నకలి నెమ్మేనుకార్భ ము వహింప 

నక లేనచమటచి తడిం దోంగి చీరధూలీపరివ్యా వి మాలిన మొంద 
నిగిడించు నిట్టూర్పు సెగలచేం గందిననవనాంబుజమున వై వర్షస్టి మొదనం 

ర య ౯౫? 

న్వేద్వి యాగ జదు*ఖతాపరోదనమునం గలి నేశతముల ర కిము పంగ 
(UU అవని 

శే. మాటిమాటికి రామరామా యటంచుం 

గనుల నశ్రులు నించుచుం గకినభూమి 

శయ్య వె మేను నె చి తుపారసమయ 

నళినికై నడి నున్నజూనకిని గంటి, 1466 

వ. మజియును. 1467 

ఉ. తక్కక తన్ను డై త్యవనిళల్ పరుహో కులం దూల నాషంగా 
నుక్కజి యా_ష్టబాంధవుని నొక్కనిం గానక కంవితాంగి యొ 
యక్క.ట నన్ను నాపదల కగ్గము చేసెన దైవ నుంచు డా 
జెక్కిటం 'జెయ్యి జేర్చి బలుచింతేలం గుంబెడుడాని వెండియున్. 1468 

చ, బలితవురక్క_సుండు తనుం బల్క్న యక్క అ గానివాక్యముల్ 
తలంచి తలంచి చిత్తమున దద్దయు నెవ్వుగ నార రాము న. 
త్యలఘునిం బాసి యొంటి నకటా మన నేటి కటంచుః 'జంపున ౯ 
సొలయుచు మేను. బాతు కనుచు౯ా దలవోసెడుడాని జానకిక్, (469 

క, పరికించి యేను మెల్లన, వెజిచుచు నియ్వోకువంశవిఖ్యాతిని ౫ 
ర్షరసాయన మగునట్లుగ, వరమతి నొకరాంత సేపు వర్ణించి తగన్. [470 

వ. అభ్హేవికి విశాగసంబు పుట్టం జేసి సముచితంబుగా. బొడసూవీ, 14T1 
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శే, నీకు సుగ్రీవునకు నైన నెయ్యామును ను 
హోత్తుం డైనరాముడు పంప నరుగు బెంచి 
నాండ ననియు సర్వంబు విన్నపము. జేసి 
నీదుముద్రిక యొసంగితి నెమ్మితోడ, 1479 

క్, ఇచ్చినం ౫ కొని జానకీ, యిచ్చ నలరి నన్ను మోకు హీతుని(“ మడిలో 

నచ్చి మదాగమనమునకు, మెచ్చి బహూక్ళతి యొనర్చి మెల్లనం బలి కెన్, 1418 

తే. వాయుసుత భ ర్హతో నాయవస్థ చెలువు 
మిచట రాతుసరుడ్ల నై యెపుడోీ మణిని 

దన్నుం దలంచుచు నొకభంగిం దనువునందుం 
శ్రాణములు దాంచికొని యున్న దనుచుం జెపువు, 1474 

చ, తలయంగ6 జిత్రకూటమున. డా నొకన్య డొకవాయసంబువై 

నలిగి యమోఘ బొణము రయంబున నేసినరీతియు న్వనీ 

విలసితకుంజ పుంజముల వేజొకనాండు లసన్త్మ్యసశ్ళీలా 

తిలకము గండ పార్ళ మున దిద్దినభంగియు విన్న వింవుమా. 1475 

వ. అని యభిజ్ఞానంబుగా6 బలికి వెండియు నొక్కచూడారత్నం బొసంగి యిట్లనియె, 

క, వనచర యిీానుణిరత్నము, గొని చని రాఘవున కమ్ము గుటుతుగ దీనిం 

గనుంగొని యారఘువర్యుండు, మనమున నిను విశ్వసించి మన్నించు రహిన్, 
వ. అని పలికి యమ్మహా చేవి మాతో విన్నవించుటకుం దనవచనంబులుగా నిట్లనియె, 
కే, వాసవాభ నాచేత నీవారిసంభ, వంబు నిర్యాతితం బయ వసనమందు 

గరినుతో దీనిం గాంచి నిన్లాంచి నట్ట, కామనంబున నలరుదుం గాదె యధిప, 
ణే, జనవరో త్తమ యొక్క_మాసంబు మేన 

నసువులు ధరించి యుండెద నవల నొక్క. 

నిమిష మైనను జీవింప నేర నసుర 

వనితలకు జిక్కి. జీవింప వశమె నాకు, 1480 

చ. అని యిటుపల్కెనయ్యుమ దశాన్యగృహోపవనోపరుద్గ యె 

మనమున భీతి నొంది న్ఫూగిమాడ్కి. వడంకుచు దుకఖమగ్న యె 

యనవరతోపవా సకృశ యె నినుం బేర్కొనుచు౯ మనోవిలో 
కనమున నిన్నె గన్లొనుచు గాసిలుచున్నది యేమి ెప్పుదున్. 1481 

కే, అవనినుత యున్న చందంబు నన్నచంద . 

మంతయును నీకు జెప్పితి నానుపూర్వి 

తోడ నిశ నెల్లభంగులం దోయనిధిని 

దాట యత్నేంబు గొవింప దగు మహాత్త, 1482 

వ. అని పలికి యమ్మరున్నందనుండు రాజనందనుల జాతా శాషనులం గానించి జానకి 

యిచ్చినచూడారత్నంబు రాధఘువున కొసంగి యన్టోవి చెప్పం చునిననం బేళం 
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బంతయు సంపూర్ణ ంబుగా విన్నవించినన నశరథ రా జనందనుం డామణి శ్రే ఫ్ర ంబు 

ననలోకించి కోకకర్ళితుండై డాని వృాదయంబున నిడికొని కన్నుల చామ 

జలంబులు రాజ లత్షణసహితంబుగా నొక్కి ంత సేపు రోదనంబు చేని సునీ 

వుని విలోకించి యిట్లనియె. 1482 

ధర. హనుమంతు డిచ్చిన నీతాచూడాకత్నోమును జూచి రాముండు విలపించుట. ధ్రధ్రాం 

లే వత్ప్సలతే గల్లు ఛేనువు వత్చమునకు6, బ్రేమ? 4 బాలు చేంవీనరీతి యయ్యె. 

గాదె యిప్పుడు కొపివరి నాదుహృుచయ, మోకనకచిత్ర మగణిసమాలోకనమున, 

క, జనకజ కీమణిరత్నము, జనకుం డొసలౌ; టగ వివావా సమయంబున న 

న్వనితామణే భమ్మిబ్బము, ననఘ ప్రృకాశీంపం జేయు నద్భుత కాంతిన్. 1425 

కే, సవనసంతుష్టు(డై పాక శాసనుండు, జనకున కొసం” నిన్మణి సమ్మదమున 

నిది మణిశ్రేప్రపూజితం బిది కృషీట,- సంభవం బిది చారుదర్శునము సుమి, 1486 

క, జననుతుం డగుమజ్ఞనకుని, జనకుని గనుంగొన్ననాంటిసంతోషము నా 

మనమునకుం గై నేం డీ యనుపమమణీడర్శనమున నగచరవర్యా. 1487 

చ, ఇనసుత ౧యామణే పవర మెప్పును నుక్సి)య మొన సీతేకొ 
ప్పున కొకచె ల్వొసంగుచు సమున్నత కాంతి వసించి యుండుగా 
వున వెస దీని: గన్నులను బొందుగం జూడంగం గల్లుటం ,బ్రియకా 
దసరంగ జూచినట్లు మది దద్దయు వార్ష మెసంగా ని త్రణిన్. 1489 

కం ఈమణిదర్శనమున మ ద్చామిని సంప్రా స్త మైనభంగిగం దోంె౯ల 

గోమలి వప్రత్యమంబుగ, నీమెయి. గనుంగొ నెడు భాగ్య మెన్నండు గలుగున్ , 

వ. ఆని పలికి వెండియు వానువుంతు నవలోకించి. 1490 

మ, వనముధ్యంబున సంచరించునపు డేవానూ వీ ముద్దు? ఖము౯ 
దనవాక్యామృతభారచే నుడిపి యానంవంబు గావించు న 
వ్వనితారత్నము నీత యే మనియెం దద్వాకస్టంబు నుత్క_ర్ల ముల్ 
దనియక౯ా జెప్పుము సా రెసారెకు మహోాస్లాదంబు సంధిల్లంగన్ , [419 

జే. జనకజను గాన కాయింతి, చారుకబరి 
యందు. జెలువొందు నిమ్మణి నద్భుతేముగ 

నిపుడు గనుంగొంటి నక్క_టా యింతకంకెొ 
దుగిఖుక్ర మద్ది నాకు వాతూలత్రనయ. 1492 

క, ననుంబానీ యొక్కమాసము, మని యుండెద ననుచు బక్క. మానిని యే నా 
వనజాశీం బాసి కణ మై, నను జీవింపంగం జాల నగచరవశ్యాా. 1498 

కే, నీరజాచీని గానక నిమిష మయిన 
విరవాతాపంబు సైయచి వ వృత్తి నూంది 

యుండం బాల మహీనసుత యున్న "దేశ 

మునకు వెన నన్నుం గొని చను మనిలతనయ. 1494 



సు౦ందశశకాండ ము, శీ6కి 

చ, శుకవికనాదము లెన్రులు సో(శకీన యంతసె భీతి నొంది తే 

ప్పుక ననుం గౌంగిటం గదియం బట్టి వశం కెడుసట్లిగోల యా 

చకితమృగా శీ నీవణనిశా చర యోవల కంఠహుంకృతుల్ 

దికమక నొంద శేమి పగిది స్వీననోన్చెను నేపగల్ కటా, 1495 

క, తీమిరోన్ము కృశరద్విధుః, డమితభఘనపోతుం డైన యప్పటిపోల్కి ౯ 

రమణీమణిముఖ మస్సుట, రనుణీయంర బగుచునుండు రాతసవృతమై. 1496 

వ, మజీయు మధురాకొరయు మధురాలాపకీలయు నున,నోహారిణియు నగు 

నె దేహి మద్విహీన మై దుగిఖంచుచు నేమని సం'చేశంబు ఇప్ప రోగాతు 

రుండు దిన్యావధి చేతం బో ల వద్వాక శ్రనణంబున జీవించెద సర్వంబునుం 

గృమ్మజ నెణ్ంగింపుముని సలికిన నవాషయునండనుం జడారఖఘునందనునితో జనక 

నందనిసంభొవీ.తంబు సర్షీంబు నిట్లవి చెప్పం దొడంగే, 1491 

-ంధ్రుర్దు హనుమంతు 6డు సీతో కసం దేశమును రొమునకుం డిప్నుటుం ర్రైుర్టురా 

శే, అనఘ'చారిత్రే చిత్రకూూ-చలంబు 

నందు భవచదేకసం వేద్య మైనపూర్వ 

వృత్త మొక్క_టి గుణుతుగా విన్నవింపు 

మనియు జానకీ యది యెట్టు అనిన వినుము. 1498 

పీ జననాథ జానకి నినుళహాడి సుఖసు ప్తి గావించి మున్న మేల్కాంచియుండC 

గాక మొక్కటి వచ్చి కోడువడి నఖముల( దదురోజయుగ మధ్యమున జీ రెం 

గ్రామమున నీవు ధరాపుత్రి, యుత్పంగ చేశంబునందు నిద్రించి యుండ. 

గృమ్హణిం బరువడిం గాశంబు చనుచెంచి తమిం గుచాంతేరము తుండమునవ్రచ్చి 

స్తే, వృణము గావింపం వీడ కోరక మృగాతీ. 

తొట్రుపడం గ్రొ త్స నెత్తుటం దోంగ్ యున్న 

నిన బృబోధింపం జయ్యన నిద్ర "లేచి 

పీన నీవ్ంచి కోపంబు చెంగలింప. 1499 

ను. కలికీ యెవడు నీకుచాంతీరమునం గామాంధు డై జీరె నే 

కలు పాత్తుండు సరోషపన్నగముకొ * గర్వించి క్రీడింపం గాం 

దలంచె౯ జెప్పు మటంచు. దీపష్టనఖతుండం బె రహీం బొంచి ముం 

గల నుగ్రాకృ్ళలి నున్న'కాక మును ఏశకా గాంచి నీ వంతటన్, 1500 

ఆ. దాని శ క్రసుతునింగా వ గాంశరచరుం గాం బత తి వరుసగా సమోర 

కల్పుగా నెటింగి కన్నుల రోపాగ్ని, కణము లొలుక వహ్ని కరణి నలిగి. 

కే, కడు రయం౦బున నొకదర్భఖండముగొని 

దాని. బై తావుహో స్త్రమంత్రమునం గూర్చి 

వొయసముమింద వై చితి వాయమోఫఘ 

భాణము లయాగ్నీ నై వడి బ్రకెస్టీరిల్లీ.  1ల508 
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క, కడు రయమున: గాకమువెంబడిం బడి దటుమంగ భీతి బజిచి యది నుం 
చుడు మొదలగు సమరనకుల, యకుగులం బడి వఐ'8 చేత. ద కంబగు చున్, 

క, జగములు మూడును గువ్మరి, ఖగము పరిత్రాత నెందు గానక వెసం దా 
మగుడి చనుదెంచి భయమున, జగన్నుతుండ వై ననిన్ను శరణము నొంబె౯, 

వ ఇట్లు శరణాగతం బె నబలిభోజనంబు నిరీశీంచి యది వధార్హంబె నను శరణా 
గతరక్షణంబు మిాకుం బధానగుణంబు గావున దానిం గృ పార )విలోకనం 
బుల నవలోకించి మదీయాస్త్రంబు మోఘంబు సేయుట కళక్యంబు నీవత్నీణ 
నేత్రం బొసంగి ప్రాణంబులు రఖ్నీంచుకొని య థేచ్చం జను మని మి రాన 
కిచ్చిన నక్కాకం బట్లుగావించి మాకును దశరథునకును నమస్కా_రంబుగావించి 
యనుజ్జ గొ "ని నిజనివాసంబునకుం జనియె నని యీయభిజ్ఞానంబు మా శెజిం 
గింపు మని పలికి వెండియు నచ్దేవీ యి ట్లనియె, 1505 

సీ, ప్రాణేశ నీ విట్టి య,స్ర్రవిదుండవు సత్స్వవంతుండ వాజి సాహసుండవు 
నీలవంతుండవు శిష్టసమ్మృతుండవు దానవులందు నీ దారుణా న్ర్ర 
మేల ప్రయోగింప కీ ట్రువేతశీంచితి వమరవిద్వ్యాధరయశుసిద్ష 
గరుడగంధర్వకిన్నరభారణులలోన నని నిన్ను6 చాంకి పోశాడం జాలి 

ఆ. నట్టివీరుం డొక్క జై న లేం డధిప నా, మింద నీకుం బ్రేమ మిక్కుటముగ. 
గలదయేని గలనం గలుహాత్తుం డై నర్కానణునిం. దునిమ నన్నుం బడయు మింక, 

క ఘను డగులవ్మణుం డయినను, దనయన్నకుం చ్రీయము గా దశకంఠు ననికా 
సునిశితశరములం బొరిగొని, ననుం బ్రోవ కువేత జేసినాం డేమిటికిన్. 1507 

కే అరయదివ్యా స్త్రకోవిదులయుు వాయు,వహీ ఇసను కేజులయ్యు దుర్వారశౌర్యు 
లయ్యు రాఘనవు లేల దళాస్యుం దునిమి, నన్నులబోవ కువేవీంచియున్నవారు, 

లే, అరయ మద్దువమ్మృతంబు కొండంతగలదు, సంశయము లేదు గానిచోశ కులయ్యు 
సహీతులయ్యును రామలత్ష్యణులునన్ను , విడిచి యొప్పరికింతు రె ప్రియమునుజచి, 

వ, అని నగపు వోంపం బలికి కన్నీరు నించిన న బ్రేవి ననూనయించుచు నేనిట్లంటి. 
రురు హనుమంతుడు రామునకు. దాను స్రీత్ర నాశ్వానీంచిన్య పృకారము 'చెల్బుట చైత్రం 

శా.ళూరుం డైన రఘుప్రవీరుండు భవచోకంబుచే వన్య మా 
హోారంబుక్ గొన క న్య'కార్యవిముఖుం తై యున్నవా. డామహో 
దారుం గన్గొని లత్షణుండును బరిత్రసాత్తుం డై సంతతం 
చాశీతి న్విలకపించు చుండు నిజ మీాయర్థంబు సాధ్వీమణే, 1511 

క, చిరకాల మయ్య నెపు డీ 3ెజం 'బాసెదనో యటంచు జంతింపకు మూ దురవస్థ కీపుడె యంతమ్సు పరికించెద వింక దుశిఖపడకుము తలీ. 1512 
య కే, ఆవరో త్రము లిరువురు మానితముగ, నిన్ను వీతీంపగాం గోరి యున్నవారు ' నికితశరముల లంకను నీటు-జేయం గలప నిక్కము శోశంబు వలన దబల, 1518 
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క. జననీ నీపతి రాముడు సనీవడి దశకంగు నాజి బంధుయుతముగా. 

దునుమాడి ని న్నయోధ్యకుం గొని చను నీచి త్రమందుం గుందకు మింకన్. 
వ, అని యూఅడించి చేసీ రామునియొద్దకుం జనియెద నమ్మహోత్తునకుం బ్రితిం 

బుట్టింపంద గినయభిజ్ఞానం బొక్క_టి యొసంగుమని యడిగిన నవై వ్రబేహిదిక్కు 
లన్నియు విలోకించి తనశిరంబుమోంద గతిపయ శేశర చిత వేణ్యుద్దధితం బగు 

చుండిన ఇమ్మణీరత్నంబును వస్తాంతంబునుండి విడిచి నాకొసంగిన నేను దానిం 
బ్రతిగ్రహీంచి య ధ్రేవికిం బ్రణమిల్లి గమనోనుఖుండ నైతి నిట్లు గమనంబు 

నందు గృతో త్సాహుండ నై ననన్ను విలోకించి మదుత్పతనసంభ్రాంత మె 
శోకభయంబులు నునంబునం బెనంగొనం గన్నీరు నించుచు చావ్పసందిగ్గ 
వాక్టంబున నాకి ట్రనియె. 1515 

శే, కవికులో త్రమ సింహాసంకాశు లైన, మనుకులులతోజ వారికి మంత్రి మైన 

తపనసుతుతోడం దక్కినక పులతోడం దప్పకమదీయవృ త్తమంతయును బెవుమ. 

తే, వానరో త్తమ యారఘువరుండు నన్నుం దలంప నీదుకిఖవారాశినలన నెట్టి 
మాట లాడిన నుద్దరింపంగ( గడంగునట్టి మూటలు పలుకు మయ్యాధిపుతో డ, 

చ, వినుతగుణాఢ్యుం డైన రఘుప్కునిపాలికి. బోయి నీవు ను 

ధ్ధనతరశ్ క వేగమును దై త్య సతీపరిభ _ర్షసనంబు దు 
రను డగుప జ్కి కంధరునిచందము సర్వము విన్నవింపు మో 

వనచరవీర మార్లమున వారక నీకు శుభంబు గ ఖైడిన్. 1516 

క. అని యిట్లు పలికి వెండియు జనకజ నను. జూచి రామచంద్రుండు కరుణాకర్ 

ననుం బ్రో చునట్టిమాటలు, వినిపింపు మటంచు( బలికె వేయివిధములన్. 1$ 19 

వ. నుహోత్తా వై దేహే యున్నచండంబును నీతో నన్నచందం౦ంబును సవి స్తరంబుగా 

విన్నవించితి నింక నమ్మహో దేవి నాపత్సముద్రంబువలన నుద్ధరించుటకుం దగిన 

ప్రయత్నంబు గావింపు మని పలికి వెండియు నాహనుమంతుండు రామ చంద్రు 

నవలోకించి యిట్లనియె. 1520 

తే, తరుణి యిబ్బంగి పెక్కు.చందముల(బలికి, కాండ దీజక మరల శోకంబువేర్తి, 

నను విలోకించి నీమోందం దనకుం గలిగ్కినట్టియనుర క్రి రెట్టింప నిట్టు లనియె, 

"లే. ఇచట నేండెల్ల వసియించియెల్లి చనుము, నీదుసాన్నిధ్యమున. జేసి నే.డువుండ 

భాగ్యనగునన్ను బాధించు పరమదు 8ఖ,మునకుంగలి గెడు నొక్కి ౦తే మోతు ణంబు. 

వం వానరో త్తమా నీవు గ్రుమ్మజంజనిన భవదదర్శన సంభూతం బె నకోకంబుదుకిఖ 

పరామృష్టు నైన నాదుగిఖంబు బ్రజవ్టలింపం జేయుచు నన్ను మిక్కి లిపరిత పింపం 

జేయు నీవు పున రాగవమునార్హం బరుగుచుండను త్పా/ణంబులకును సందియంబు 

గలుగు సందియంబు తే దదియునుంగాక భవత్సహాయు లైనవా నరులవిమయం 

బునం దొక్క_మహోనం దేవాంబు నాయమ్రోలమూ ర్రీభవించి యున్నదానియట్టు 

చూపట్టు చున్న దది యెయ్యడి యనిన, 1528 
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చ. తరుచరవర గాడ్చునకుః దాక్ట్యునకు౯ మతి నీకుం దక్క నొం 
డొములకు లేదు బల్వోడి జయోన్థి దాంకెడునంతళ క్రి భూ 

నష అగురామలత్షుణులు నానరు బీజల రాశి నేక్రియ౯ 

జరువడీ్ దాంటి రాంగలఎ రుపాయము నా శెజట్ంగంపు వుంతయున్, L524 
వాయునందనా నీవు రావణాదివధపూ ర్వకమన్తోతణరూపం యైన యేతత్కా 
రష్టనాధ నంబునందు. బర్యాప్తుండ వె తివేని శ _క్రీసన్భుద్ధి యుయళంబునునీ కెగాక్ర 

నోకుం గలుగ నేకదు రాముండు ససై న్యుండై సము ద్రంబుదా6టి వచ్చి రణం 
జన రావణుం బరిమార్శి వీజయియై నన్ను నా శేతనగరంబునకుం గానిపోయె 

నేని యమ్మహోత్మున కది యశస్కరం బగు రానణుండు నన్నెస్టు మ్రుచ్చిలించి 
తెచ్చె నట్లు గమజ మ్రుచ్చిలించి గొనిపోవుట ఏీరో త్రముం జై నరామున 
క ధ్రంబు గాదు సబలుం జై చముదేెంచి లం కాపురంబు నాకుంంబుం౭వేసి నన్నుం 
సొనిపోయెనేని దాని కది సడ్భశం బై చను రణమారుం డగురామున కట్టివి క 
మం బనుకూపం బెట్లగు నట్టుగా బోధింపు మని పలికిన నగోపహీ తంబును బర 
స్పరసంగ తంబును హీతుసంహిళీంబును ఢ్రూగను_క్షంబు నగునీతావాక్యంబు 
విని గ్రమ్మజి నేని ట్లంటి. 1525 

Es 

యర సహానుమంతు (డు తౌను సీతకు జెప్పిన న్ను గ్తీనబల వీ కారము రామునకు చల్బుటు. ర్రుద్దురంా 

సీ. వై దేహీ వినుము సర్షీవనాట సేనకు నాధుండు పద్మినీనాథసుతు(డు 
శూరుండు థిరుండు సు, గృీ వుండు కృత ప్రయత్నుడై యున్నవాం డతడు వేగ 
ఘోేరకీశసవా సృకోటిసమేతుం డే వైరినధార్థంబు నచ్చు నతని 
కమితసత్తుషులు వి కృమాథ్యులు చి త్తసంకబ్పసంపాతు బనల్బ్పబలులు 

కే, వానరు లనేకు లున్నారు వారిలోన సల్ప భుజవీరుస్టం శొర్కరుం జైన లేండు 
మహీతవిక్రము శెట్టి కర్మములవెంట్క నైన నెన్నండు భంగంబు లేనివారు. 

క. పరమోత్సాహయుతులు ప్కుష్క_రచారులు పెక్కు మార్డుసాగరధరణీ 
ధరగవానజంతునంయుత, ధరకుం బ్రదవీణము సేసి తనరసవారల్. 1527 

"కే. అచట నున్న పానరవీరు లంనటు నతి మానబలులు మత్తుల్యులు మద్విళిస్టు 
అరయ నాకంటె దక్కు_వయెన వాండు, వారిలోనొక్కండునునిక్కువముగ లేడు. 

క. అచ్చుపడంగ నంభోనిధిం జెచ్చిర లంఘించి యేనె చెలున్సుగ నిటకు 
న్వచ్చితిం దక్కినవారలు, వచ్చుట కనుమాన మేమి వారిజ నేత్రా 1529 

క. కృమమున డాత్యేము సేయగ, బ్రమసియు ఘను లై నవారిం బంపరు రాజో 
_త్తములు జఫఘన్యులం బనుతురు, కవులో న న్నట్టవానిలగా గనుంగొనుమా, 

క్ర చాలు గొని వ్షవగు లందు, వాలాయము నొక్క పెట్ట వచ్చెద రిటకుకా 
జాలింపుము పరితాపము, గీలింపుము చి _త్తమందుం గేవలముడమున్. 

'జ. మతీయు నరకంఠీరవు లగురామలవ్మీణులుసముదితు లగుచం ద్రనూర్యుల భంగి , వెలుంగుచు నుదీయపృష్ట భాగంబున నధివసించి సముడంబు జాంటివచ్చిలంక 
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నిశృంకంబుగా. బొచ్చి దివ్యా; ప్ర్రృంబుల బాంధవసహి తంబుగా రానణుని రణం 
బునం బరిమౌార్చి నిన్నుం దోడొకని య యోధ్యకుం జనియన రని పలికి 

మజీయు నిట్లంటి, 1:82 

వీ, అవనిజ ధర్గాత్లుం డె నరాముని ధనుష్పూణి యె యున్నః బయ్మణు ని లంక (a 

వాకిళ్ల నరికట్ట పం బ్రహ్లాంచంబు పగుల నాకును ఘోరే ౫ సాల 
క వ. చ చేయు: రం వ. పే? చల్ ఆ నం ద్ంక్ 

రామునిజోలు వి శ్రమశాలి యన్యూండు చేడు సౌమి క్రితో ల గూడి వహ్ని 

ఆ. సహిత మెన గాడ్చుచండానం గడు విజృంభించి దానశ్రుల వధించి సురల 
నాజందోలి తా పరం డమృతంబు చేకొన్న, మాడి నిన్నంగొనుసమంచితముగ. 

ww వన జము నివ్భ త్తే తవన బాసు? టై నిన్ను 6 నాడి నెబ్మునమున గోరు చలన 

సమ్మడమున మరల సా శేత పుం ము ఖా ప్ం చినట్టివిభునిః గాంచె దీవు 1584 
వ. అని యిట్లు బహు ప్ర కారంబుల నవై ఏ దేహి నాచేత నానావిధ శుభ వా క్యంబు 

న నభిప్ర, ,సాదితమొ శోకంబు విడిచి సమ్హడంబు గీత్రాల్సి నన్ను బహూకరంచె 

నని వానునుంకుండు విన్ననించె 59 పలికి సీని రయిపుంగవుండు సంతుష్టాంత 
రంగుం డై యటమోచది కథావృ తాంతేంబు వినివింపుం పన్ యకుగుటయును, 

చంపకమాల - పొదగోపనము. = 

నిరుపమళూరస త్తమ వనీపకపా విధుగో త్ర త్రజో శ్లమా 

భరధర చేవ వీతవిమతాపరమోన్నత కేజపానసా 

సురవర మానరతు భనసూ క్త గుణాకర నత్చనోకులా 

పరమపవిత్ర మాధవ విపన్న జ నావన భ శక్షవత్సలా. 1586 

ఆనులోమవిలోవమకందము, — సు 

పావనమానస వసునర, నూవన ననసారసనయ నాజసుతవిభా 

భావితనుజనాయనసర, సావననవమారవనసువ సనమానవపా, 1587 

ఫణిబంధము- స సృగ్గరావృ రే తేము,— 

సర్వాధారప్ర వస్తా జయనిధిసరస శ్యామలా సత్స)భా వా 

శర్వాజ అ, ఫీ మహే ౦ద్ర స్మరనరవరదా నామజత్రాణ శి నీను 

తృర్వారరభా యనిచ్రా 2 జయద సదన సత్సాంద్రవై శద్యసారా 
నిర్వాణస్థానగ ర్వా 'సెగనుగవిశదా నిత్య యధ్యాససర్వా 1588 

గద్య. ఇది శ్రీమద్రామచంద్ర చరణారవిందమకరందరసాస్వాద న తుంది లేందింది 
రాయమాణమూనసకుల పవి త్ర కాండిన్యసగోత్ర పద్యనాభసూరివుత్ర విద్యా 
సాంద్ర వేంకటకవీం ద్నపుణేతం బైన నీ శ్రీ మద్రామాయణం బనుమహాశావ్యం 
బునందు సము ద్ర లంఘనరబును మైనాక దర్శనంబును సురసాసంవా దంబును 
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నీంహి కానీధనంబు నేకాంతవిచింతనంబును లంకాపుర ప ఫ వేశంబును అంత ॥పున 

పరిశోధనంబును రావణ దర్శనంబును బుచ్చుకవిమానపర్ల నంబు నవరోధ దర్శ 
నంబు నాపానభూమిగమనంబును హూకమమద్విచింతన ంబును నశ కవనికాప్ర చే 

శంబును న్ నతా కర్భనం బునురావణస మూాగమంబును సీతారావణసంచాదంపున్న 

ద్రిజటాన్వప్న స కథనంబును సీతాశోకవిలాపంబును నీతాసం భావణో పాయ 
వి దింతేనంబును ఇమ్వోకువంశకీ ర్త రనంబును రామస ర్వా వ యవసం స్థ న 

కభనంబు నంగులీయకచానంబును క సతాసంభాషణందబును మణి ప్ర దానంబును 

వృతుభంగంబును రాతసీ సివిద్రవంబును గింకరనిబర్హ ఇంబును దధి సాద 
భింజనంబును జంబుమాలివధంబును స ప్పమంతి త్రినుతవధంబును బంచసే 
గృపతులనిధనంబును నతేవధంబు నింద ద్రజిద్యోద్థంబును వానురుడ్లినాణంబును 
పొనుమద్రావణ సంవాదంబును లంశానహనంబోను బ్ర తీస్టవనంబును మధువార 
ణంబును రాఘవాశోసనంబును ముణినిర్యాతనంబును నీతావృ తాంతని వేద 
నంబు ననుకథ టు గలసుందరకాండము సమా ప్తము, 

శా ఈకావ్య ప్రతిపాదితుం డయిన సీతేశుండు గామ, స ప్రభుం 
డీకల్యాణకృతీశ్వరుం డయిన శీ, క (ప్ర క్ల్రమ్షుండు సం ప్రీతో 

నాకొలంబుగ ని నిష్టసిద్ధకరు లై చంచత్కృృ పాపూర్షత౯ 
గోకస్తుత్యకు మారయా చధరణీంద్రుం లోతు రెల్టప్పుడున్. 



యుద్దకాండ ము, 

BX వాణీశపరశంకర 

TERAD దేవేం ద్ర ప్రముఖనిఖల "దేవో _చ్లేమసం 

i అ ( టక సవికపాదోంబుజ ల్రీ 

గరుక లావిర్భూతావతార వారి శ్రీకృష్ణా. 
ఎరుడా (శ్రీరాముండు హనుమంతుని బొగడుట. శురుం- 

వ. చేవా యవధరింపుము కునీలవు లగుకుశలవు లవ్వీలికథ యిట్లని చదునం దొడం 

గిరి త్రేజంగున నారముస తముండు పృత్య భిజ్ఞాన ప్ప భ్ డానపూర్న కంబుగా వాను 

నుంతునిచేత నభిభాషితం "బె ననీతావృతాంకంబు విని తచాకర్త సమండిత 

మనస్కుం డై క్రియశ్రవణోే త్రరకాలార్థ్యం బె నవాగ్యంబున ని ట్లనిరు, లి 

'శే.ధరణి దుర్లభ మగుసుహృత్కార్య మెద్ది 

యనిలజునిచేతం గృత మయ్యె నట్టి కార్య 

మన్యు. జెవ్వాండు చి త్రమం దై నం గాని 

దవిలి చింతింపంగా లేడు తథ మరయ. ర 

కే. అలసమోరునికం'టు నాగారికం'చ, నీవనాటో తమునికంతె నితరుం డొకండు 

దు సరం బై నయిమ్మహోత్ యరాశి, ని స్టరింపంగ లేం డిది ఇ రాం. బి 

“చ, అతులికసక్తు ఏ€ డై డై నపవనాత్య జ డొక్క_ండు దక్క నై శకి 

నుతపరిపాలనస్ఫురణ క్రోభిలులంకను జొచ్చి రావస 
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ప తతులవేతిలోం బడక (గమ్తజం బాణముతోడ సెవ్వండ 
© wre CC 
ద్భుతగతి రాం గలండు కృతుభుగ్గకుడోరగ కోటిలోపలన్. న్ 

క. బలవీర్యంబుల. దేజో, విలసద్దమనమున ఘనవివేకంబున న 
త్యలఘుగుణంబుల నితనికి నిలలోపల సాటి సేయ నెన్వండు గలుగున్. శి 

వ. మజియు నీవానుమంతుని చేత సుగ్రీవునకు సము దృలంఘనలం కా ప, వేశ సీతా 
దర్శన రూపభ్యృత్య కార్యంబు సనుగృంబుగాంగ్భతం బయ్యొనిట్లు క్ట ప్ర కారంబున 
భృత్య కార్యంబు గావించి వి కృమానువాపం బెనయను క్షవనభంగరాజ్ సవధ 
బం కాదహానాడికంబును గ్భతం బయ్యు నని పలికి యారఘువల్ల భురడు వానూ 
మంతునియు త్రమభ్ళతస్టిత్టంబు ప్రకటింపం దలంచి యు, త్తమనుధ్యమాధమ 
భృత్యలతుణంబు తేటపడ వెండియు ని ట్లనియె. 7 

చ కడునడి దుష్కరం బయిన కార్యమునం బతిచే నియుక్షుః డై 
తడయక దాని మేలగువిధంబున. దీ రెడుభృత్యుం డు త్రముం 
డుడుగక చెప్పినంత పని యొప్పుగం దీర్చెడువాండు మధ్యముం 
డడలునం దీర్చ లేనిఘనుం డై ననగుం డధముం డనంబడున్. 8 

తే. ఇతడు నాచెప్పినంత “నే క్పెస౫ ద్గ్చి 
దాని కధికోదయం బగుదానిం జేసెం 
దలంప నందియ మేమి యు త్రము డగుటకు 
భ_ర్భృభ_క్రియుం బేజంబు పాటి కెక్కె. 3 

వ, అని పలికి స్కుోవు నవలోకించి. 10 
క్ జాన కీిసందర్శనమున, జూనుగ భొరతుండు నేను సౌమి కృియు( యు 

జ్ఞానిధి శత్రు ఘ్ముండును, మానుగ బ్ర తికితిమి గాదె మూారురికరుణన్, 11 
చ. ముదము దలిర్చ నిట్టివియముం దగ, జప్పినయీగు ణా బ్రికి 

న్ప్నడ్భశము గాంగ సత్పిగయము సల్పుట శేమియుం గానం ప్రీతితో 
నిదె గొను మింతకం శె. బ్రాయ మిప్పటి కెద్దియు లే దటంచు నే 
సదమలబుద్ధి నిచ్చెద విశాలభుజూపరిరంభణం బొగిన్, 12 

ఇరు రాముండు సము ద్రృతరణమునుగులించి చింతించుట ఉత్తం. 

వ. అని పల్కి యక్కో_కున్చే ్రతిలకుండు సక్లలోకరయాకర్రంబులును నాశ్రితజన 
శ్రీకరంబులును మునిజనవకీగ రంబులును రిపులోకభీకరంబులు నగుకరంబులు 
సాంచి వ్రీతివులకిత గాత్రం డై కృత కార్యుం డై చనుదెంచినపవననందనుని 
గాభధంబుగాం బరిరంభించి సు వుండు విను చుండ వెండియు నతని వీశీంచి 
సరషీవాననాహినీసపీి తుండ నై యే నెట్లు జలనిధిం గడతునని చింతించి 
యి ట్లనియె. 

18 
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సీ, కవీవరస్ట జూనకిం గాంచి వచ్చుటం చేసీ మదికి నత్యంతసమ్మ దము గె 

నె నను దుష్పార మగుముహోదధి నెట్లు దా(టి తద్దమీ ఇతటముం జేరు 
"బ్రట్లాకో కపులంచు నించుక పునమునః గృమ్మణి కోక్షంబు గ్రమ్మకొనియెం 
గపులయంబుధి పారగ నునమం దు శ్తర మెద్ది మహీ తానేమి పల 

తే, జెప్పు మని పల్కి మోొాహాంబు గప్పితొనల 

శత్రుసూదను. డగు రామచంద్రు ౬ డపుడు 

వదన మటు వాంచి యై? న్యంబు ఏ గదుర నూర 

కున్న నన్నరప పకిశోకముడుపం దలంచి. 4 

రుడు సు గ్పీవుండు రామున కుత్సాహము కలుగం కేయుకీ. ధుడ్తుం 

వ, స త్త్వసంపన్నుం డగుసు గృీవుం డుద్దీ)వుం డై జె యి ట్లన నియె. గ్ 

చ. మనుకులనా ర్వభౌామ రిపుమువైన శాలివి నేక్పు పంపున 

న్య నుజనుతప్ర తా పరుహిమం గడు మేటివి పిరస్టిస ంపద 

ననుడవు క సేన ప్రా పొకృతునికై వడి నేల తపించే దిట్లు చ 

యస్ట్రన బరితొపము నశ మయ్య కృతీఘయ్నా (డు నెయ్యము నృలెన్. 16 

తే, జనకసుత సేమమున నున్న దనెడువా ర్హ 

వినంబడీయె రావణుం చున్న విధము దెలిసె 

విను మీది పృమోవకాల మై తనరులగా? 

ల శుక గజ ౫ దుంఖకా, 'ంబు గాదు. ti 

వ, ముషోత్రా లో వాగామిగోచ రార్థజ్జుండ ఫాపహావోవాకుశి లుండను పరిచే ఖై వ 

త్ర _శ్వ్వజ్ఞండవు జ్ఞా రాత పీనాపుం డై నయోగి యపవర్షదూవణేి మైనబుద్ధిం 

బోలె బ్ర యోజన హోనిశరయు నశుభౌతి, కోయు నై న యోాబుడ్ధి నవం (ద్రోచి 

పుచ్చుము. 
18 

తే, అనఘచారి త్ర, కోకపర్యాకులుండు 

దీనుం దుళనహహీనుంయ నై నె నవాని 

యఖలకార్యంబులు నశించు ఏ ననంగ శుభము 

లంద వన నాపదలు పొందు ననగ వినమె. 1§ 

చ. నుజివక చూడు నాకుం గలమర్కటపీరులు వీశె ఏర లిం 

చజును సమధ్గు లిందజు నుదగ్రబలు బ్భృవచర్భనుందు ని 

మ్టరగతి వహ్నిలో నయిన. సోచ్చెద మంచు దంంచి యున్నవాొ 

రరయంగ వీరి గన్లొనిన నాజి నవళ్యము గెల్పు దోంచెడున్. 20 

శా భూరగ్రాహకులీరమానకమక ట్రారోరగం శౌ ఇ నపా 

థోరాళీం దరియించి వి కమసముద్యోగంబున న్ల నంక నే 

పార న్లగ్షలు పట్టి పం _కిముఖు నుగ్రాజి న్వుడిం (ద్ర ద్రుంచి సాం 

పొర స్టానకిం చ్చ్చి యిష్చెదము' జ్వా చింత rem
 లెస్ 
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వ, ఈ నలవనివిచారంబు విడిచి పాపకర్షుం డగురావణునివధ ప్రకారం బూహీంచి 
శేతుబంధనవిధానం౧బు.5 సముడంబు దాంటునట్లుగా సముచిత ప యత్నంబు 

గావించి లంకాపురప్రాంత కాం తారంబు ప్ర వేశించునట్లుగా సంఘటింపు 

మని పలికి వెండీయు ని ట్రనియె. జప 

చ. అరిముథనా యగాధ మగునవ్వరుణాలయమందు సేతువు 

నుగుమతిః గట్టినంత నె తీకూటనగ నిశ యెనలంక సొం 
౧ 6 ళు థై ర్ల 

పటినది గాబె లంక చెడినప్పుడె నీదురిపుండు పంచత౯ 
దజినీనవాండు గాండె ఘన తావకదివ్యశ రాభిసంవాతిన్ . స్త్ 

"తే. అంబునిధియందు సేతు వింపారం గట్టి 

నసి లంకావురముచుట్టు ముట్టు టదియె 
తడవు గాని మహీవరో త్తంస పం 
వదనుం జచ్చినవానింగా మది దలంపు. 24 

జే. ఆర్యజనులు శోకంబు శౌ-ర్యాపకర్ష 
ణం బనుచు6 బల్కుటది నీక్కునంబు గాన 
గార్య నాశిని మయైనయూక లువ బుద్ధి 

వీరనమ్మత దగ దయ్య విడువు మిపుడు. 25 
శే, అనఘణారిక్ర కౌండీర్య మా శృయించి 

యొప్బ్పు దప్పక 'కార్యంపు. బొప్పు నడపు 
నట్టివాం డెట్టిపిషమమం దైన జెనక 

ప్రబలుం డై మించి యిష్టార్థభాగి యగును, 26 
క. అనఘ నుహోత్తులు వికవు, ఘను లగుమిముబోంటివారు కడుశోకము 7 

(> an కొన రెంత కష్టమందై , నను నది స ర్వార్ధనాళనం బను తెలోన్, PY | 
లే, బుద్దినుంతులబో ను శ్రముడవు నీవు 

సర శాస్తార్థత_త్స్వవి శారదుండవు 
విక్షబం బైనచి త్తంబు విడిచి పగజు 
నణంపం బూనుము మళ్సహాయత్వ మొంది 28 

వే. పార్థివో త్తమ నరధనుష్పాణి వై న, నీకు నెదిరించి రణమున నిల్వ నోవి 
నట్టిపిరుండు భువనత్రయంబునందూ నరసి చూచిన “తే డోక్క_ం డై నంగాని.29 

QQ న. దేవా నిరుద్యోగు లగుకు త్రయులు ముందభ్రాగ్యు లగుదురు సరర్పిజనంబులు నతి 
క్రోధశీలు నకం డంంకుదురు గాన్రన నీవ శోకంబు విడిచి క్రోధం బవలంవింపు 
మని పలికి వెండియు ని ట్రనియె, 80 

కే వృవ.చరసేనచేం బరిన్ఫతుండ నైన, నీకు దుర్గ భ మెద్ది లే దోకక్రున్సు 
నంశభూవ.ణ జలధి దురారభొంగి, దాటి జానకి నీ ంచెడవ్ర నిజీంబు, త్ర! 
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ల 

యుద్ధ కాండ ము. 373 

సీ, భూపవ చేణ్వ నదీవతి యగుసముద్దుని దాటుటకు నూత్షబుద్ధ చేత 
pas గూడీ యాలోచనము సేయు నుక్షైన నీకపు బధిక టటులు 

కావముచూపులు శిలాకాండపావ పవృష్టి, నరుల నిర్ది వద రాజితోన( 

బగతునివాస మెప్పాట గన్పట్టునో ని సి యున్న వార మయ్య నువు మాము 

, దొరకొనియె నేని రిపుండు సంగరమునందు? 

జచ్చుటకు "లేద యొక్కింత సండియంబు 

చిత్త మిగురొ త్తం ౫౦కు నిమి త్రములను 

వేయి యేటికి నిక్కంబు విజయ మొదవు. కల్లి 

. కావున నీవు శోకంబు దక్కి విజయమూలం బై నకోధం బవలంబెంపు మని ప 
కీన6 బరమార్థవిదుం డగురాముండు హేతునుంతంబు తై నసు గీ గ్కీవునిషలుకులు 
ప్రతి ళో హీూంచి హనుకుంతు నవలోకించికవీ వీంద్రాతపోబలవిశేషంసున నై న నసేతు 

సెంధరబు గావించి యె యైన శరంబుల శోవీంప జేసియెన చెత్తెజంగుననై నసము 

ద ద్రలంఘనంబునందు 3 సమష్ధండ నై నెలి నది యట్లుండనిమ్ము పరుల కగమ్యం టై న 

లంకాపుర స , కారం బెట్టిది యంజలిజలగిరివనస్థలాత్తక కంబు లె నదుర్లంబులును 

బలపరిమాణంబును ద్వారంబులయందు క్షీఓిఖననే: పరిఘయంత్ర వి వకరణా 

దికదుర్ల కియయును బ్రాకౌరాట్టాల కాదినిర్హాణంబును నృవారచనావిశేషం 
బులును మటీయునుం గలమహిమ లెల్ల వినం గుతూహలం బగుచున్నది నీవు 
పృతర్టతంబుగా6 జూచి వచ్చి నంతయు విస్తబ్ధంబుగా 'నెతీంగింపుము, 88 

రుదు హనుమంతుడు రామునకు ఆంకాప్తుకసన్ని వేశం బెటీంగించుట, శు 

. నా విని వానుమంతు(డు రఘు, భూవల్లభుతోడ వాగ్విభూతి డలిర్చకా 

రానణభుజ పాలితలం, కావిభవస్ఫురణ దెలియ. గా ని ట్లనియెన్, 84 

, దనుజవశేణ్యు చం మును దత్ప ఎథు తేజము నాశ్రయించి చ 

త్యనినర మున్నభంగియు బలొఘవిభాగము దుర్లకాశబం 

బును మణీ గు_ప్టికర్మమును బొల్పు చ్వారవిశేవవై ఖరి 
న్షననుత చి శ్రగింపు వి మిక సర్వము నేర్చడ విన్నవించెదన్. 85 
తొలుత శ తాంగ వేగమునం దోంచినధూళి మచేభవారిదో 

చ్చలితసుగంధిసాం ద్ర ముదధారలచేం దడియం దురంగము 

బళ ముగ బర్వి చి త్రగతుల న్నటియింపం బచాతు లెల్లెడం 

గలసి చరింప నష స్వరము గ్రా గ్రాలు సుఠానురదుష్పు/ధర్ష్న మై. 86 

, వుజియును. 81 

. అకట కభేద్య మై తనరు నంబుధిదశ్నీ ఇతీరమందు ను 
స్థిరముగ నా త్రికూటగిరిశ్ళం గముమిోంద విచి త్రశిల్పివి 
స్ఫురణ దలిర్చ దాని గక బుణ్యచరకిత్రు(డు 'విశ్వకర, ము 

న్లరిమ సృజంచె 'జీవపురికం కు విశేషము గల్గునట్లుగనో. 88 
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ఆ 

- సుపుచిరభంగి నప్పురముచుట్టును మౌక్తిక నీలవజ్రస సుం 

వరసచిం బొల్బు క్వీంమయనర. *ంబు”) పె నలరు నృమాగత 

న్ఫురవ జరిసె 2 కాళి బొకివో నగ జేయు న రాతి నేత్ర భీ 

కరదివివన న్య తిభ మణ కారి మహో సల భూణయం త్రముల్. 39 

జబధికంటు లోతు గలిగి నుశీతీ, జలము లుల్లసిల్ల నమదమకర 
మీన కచ్చపములు మెజయ నగ కలు, ఘోరభింగి నలరుం గోటచుట్టు. 40 

క, విఎనితబద్గకనాటో, జ్ఞ ఏలితేము ౪ ఘోరపరిగునంతము ల య 
నో ల్లా + యా 

వ, 

ప్పలలాశనునగ రంబునం గలుగు నారములు నాల్లు కడు? బొడ వగుచున్.41 
అమ్మహోద్యార ౪ ప దేశంబుణుయందు భారగిలామాచనయం త్రంబులును ను సజ్జీకృ్ళత 

కాలాయసమయచతుర్విత ఫి వ్ర మా? ఎమున్లరవిశేషంబులునో బహూుునాపహూ స స్తం 
బు రకోగణరచితంబు న్ ఫీుప్ర కౌరంబునం బొలిచియుం ఊ నమ్మవో దాగ్టరం 

బుబయందుూ బరిఖోపరిసంచర ణా ్థరబు మంచ ాపంబున న నిబగ్ధంబు లై వై నమౌర్ష 
వికెహంబులు నుహోన్నతేంబు లె మహాగ్భృవహాయం, బే వేతంబు.ై విశాలం 
బులై దీన ంబు ల పగతు లెత్తి నచ్చినిప్పు షి ప్పర సై న్యంబు౧ స్వనిష్టయంత్రం 
బు చేత వా౭ంచుచుః సురంబు రథవ్నీంచుచుండు నిం దొక్కసం క ముంపు 
దృఢ ంబును విళా ౦బును బంవంతంబును మహోన్నతంబును నకంషంబును 
న నేకకాంచన స్తంభనిక్షృతంబును విశాలవితర్ణి కాశోభితంబు నె యుండు జాగ 
రూకుండును ప్రమాదరహేతుండు నై నై రావణుం డెప్పు జేనియు యుయుత్సుం 
డగునప్పు డాసం క్రమం ంబునందుం బరశే సనాదర్శ నార్థ రంబు నీవనసీం చియు౦డు నప్పు 
రంబు మజీయు నీళ్ల శుసముత్తుంగ త్రికూః “టశిఖరంబు నందుంగ్రాలుటవలన నారో 
వాణాలంబనరహితం జేవతేల నై న్ నగమ్యుం కై దూరస్థితీపరతీరం మై నసము 
బ్ర పారంబున నుంనుటవలన నాసంచారమార్లం బైన శేకేండుటం జేసి సర్వది 
గ్వోశ్తానంచారరహితం నా చేయ పార్వతవాన న్యకృ త్రి త్రి మాత్తకచతుర్వేధ దుర్లసం 
రథ్నీతం చై యుండు నిత్తెజంగున నగాధంబు లై నపరిఖాచయంబులును వివి 
ధంబు శైన నయం శ్రీ ౦బులును బంశకాపురినబ్ల డలబలసి ఫ్ పకౌళింపంజేయుచుండు 
నప్పురంబు నిరంతేరవీర రాత సకోలావాలనలక్కుల "0 బె 5 మయేవ్వరికిం చేతి చూడరాక 
నిరాలంబం బగు వాయుమాగ్గంబునం బేజరిల్లు చుండు మటియు. 42 

. పరశుగడానసీకుంతముబు స్రానపరశ్వభథ ముద్దరంబులు ౦ 
Xరములం బూని గె బిట్టలుక గాంట్ట్టుక్ష వాండలలీల గ్రాలుచు 
న్ఫురవరయక్షకిన్నరులు చూచి మవంబున( దల్లడి లంగా 
వెరవ్రునం గాతురొక్క పది వేవ్రకుచె దైత్యులు తూర్చువాకిటన్, 43 

మంగ య మార న్షివివత్క_ దంబముల సంగ్రామంబులం దోలి ము 
నుముం గొన్నజితారులు న్పికటయూశు శ్రే తవు ల్థోరకా 
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యయుతు ల్లానవు లొక్క లవ చతురం గానీకము ల్లొల్వన 

వమ్యు-ల పాయక గాచి యుందు రలలంకాదవీ ణదాగ్టీరమున్, 44 
న్ బలుకై  దువులు కేరంబుల, నలర నడా గ్ గ యోధు లగుదానవయా 

ధులు "వేయి వేలు గాతురు, ములయుచ వన్నగరపశ్చిమద్వారమునన్ . 4రీ 

ఆ. మణియు రావణుండు మన్నించువారు ర,ఛాతిరథులు దాగుణా స్తకుశలు 

లగుని కాటు లొక్క్యయన్చుదసంఖ్యలు, గాతు రు త్తరంపుగన నియందు. 46 

వ. మతియు న నేకశతనవా స్స సంఖ్యాతు అగసయాతుధాన యోధులు పెక్కండ్రు 

పదాతులు సేవింప నస వవొత్తు లై ల మభ్య నుగుల ౦బు రిశీంచురుండదు ర్ 

ట్రసంఖర్థబలసంరవ్నీతం బు చ నంంకాపురంబున న్ ధ్యశుం డే రాతస వస్తి భుం 

శగురావణుండు సహా వ్రామ్ నై న న లెక్కిం, వ క యక్. జంపుమ”ంబునా గయ్యం 

బునకుం గాలు ద్ర వగ చుండు సహాయసంసన్నండు గానినాం డప్పురంబు 

వ,వేశింపం జాల వట్టి కాపురం బే నొక (- నెరువున. ద, వెళించి సర్షంబునుం 

బరికోధించి వీత ననలోకించి భనత్కుశలంబు చెల్పి కృన్నుజు ననుజ్ఞ ననసి. 41 
ను. వరణంబు ల్పడం ద్రోచి శేయము?': విధ్వంసంబు నొందించి భా 

సురసౌధంబోలం సోల్చి చేరు గలరతోవీకులం ద్రుంచి దు 

పహ్క_ర దై తేయబలంబులోన నొకఛాగం బుద్దతిం జంపి త్ 

మ్మ బాధోనిధీ దాటి మోకడకు సమ్యుగ్భ శ్రీ నే పెంచిణిన్. 48 

కే, శరధి ఎంఘంచుటకు నరిపురము( చౌగుట 

కలఘు.మతి యత్న మొనరింపనఎయ.6 గాని 

పగతుం జరిమూర్చు టన నెంతపని మహాత్మ 

చేతీ చూచినయంత నె దీజీపో (డె, 49 

ఉ. వమి గొజుంత నీకు బల మోడివిదుండును మైందు(డుం ౫కి 

గ్రామణి యంగదుండు రిపుకాలుండు నీలుడు జాంబవన్నలు 

లీమజవంబుతోో జని లలిళా గిరి నాలయుతేంబుగా బల 

శ్రీమహిను౯ా బెకల్చి యొక శ్రేల్మిడి లంకను బెత్తు సద్దతిన్. గ్0 
ఆ. చింత యేల నీకు శీ తినాథ స సుముహూ ర్త 

మందు శీన్రుముగ న శాస్యుమోంది 
శె త్రిపోవుటకు నహీనబబంబుల 

కానతిమ్లు యు క్ష నుగునిధమున, ర్! 

రుడు రాముడు సుగ్రీవునకు యుద్ధయా క్రీ తమల దగినకాలము నికూపీంచి చెప్పుట. ఛుఢుం- 

క, అని హనుమంతుడు వినయరిబున( బల్కి_న విని న "రేంద్రవుంగవుండు ముదం' 

బున "ననంచదనువదనముం గనుంగొని యిట్లనియె విజయకౌతూవాలి మొ 592 

చ, అనిలసుతుండు లంకవిధమంతయు నేర్పడం జెప్ప వింటి న 

త్యనుపమళ క్రి వైరి రయమార వధించెద నిక్క మింత యు 



వ్రసకజ దుష్ట రాశుసనశంగతి మై మనరాక వార్చి తాం 
దనువునం బ్రాణ మొక్కెగతిం చాలిచి యున్నది దుర్భరంబుగన్. ర్ి 

ఉ, కావున నిచ్చటం దడయం గార్యము గాదు కవీం దృ యిప్పుడే 

ల్ో 

పోవలె లంకమిాందికి నభోవుణి యంబరనుధ్యమందు సు 

కీ వెలయ న్వెలింగెడుం బసిద్దముగా మును పెద లి తటిం 
ఓ ల ఆం రు టి వ. జ 
బోవంగ వారికి న్విజయము నృమకూజు నటంచు. జెప్పే. ర్ర్ష 

. మణతియు నిమ్ము హూూ ర్రంబున మనము దండయాత్ర గావించితిమేనిశావణుండు 
జానకి నెత్తుకొని రమొండుచోటికిం బోవ చేర డ శ్షుగె నేని వాని నవళ్యంబు వధిం 
వైన మనదండయా త్రోదో్యోగంబు విని జానకి జీవితంబునం చాక్ నిడు 
కొని వివరోగాతుకుం డైనపురుషుం డమ్యుతంబు శోలిన తెజుంగున నుండు 
మజియు నిక్కాలం బభిజి త్రన నమ్భృుతసిక యోగం బనం ఒరంగు నదియునుం 
గాక నేండుత్తరపుల్లునీన మ్ త్రం బెల్లి శశాంకుంజు హస్తావలంబనంబున నొప్పె 
డు బునర్వసునక త్ర జాతుండ నైసనా కు_త్రరఫల్లునీన క్షు త్రంబు సాధనతార 
గావున నిక్కాలంబు పృయాణంబునకు యు_క్తకాలంబు ముటీయు సౌమ్యంబు 
బగుశుభనిమి త్తంబు లనేకంబులు దోంచుచున్నయవి దశ్నీ ణనయనోరుభుజం 
బులు స్ఫురించు చున్నయవి మనంబు సముత్పాహో పేతం బె పొదలుచు విజ 
యలతుణంబు సూచించెడుం. గాన్రన రానణు నవళ్యంబు పరిమార్చి సీతం యెత్తు 
నిప్పుడు సర్వానీ* సమనిితంబుగా. బ్రయాణంబు సేయుద మనిన నయ్యిననం 
చనుండును లత్ముణుండును బరమో త్సాహులై య ల్తెజంగున కీయకొొనిరి రామ 
భ ద్రు;౦డు వెండియు వారల ననలోకించి. ర్ర్ 

రుచిరంబు లగుఫల ప్రచయంబులును చేనియలు కంవమూలము ల్లలినగి స్వాదు 
సలిలపూరితజలాశయములు శోభిల్లి కంటకంబులు శిలల్క_ర్ల మంబు 
పల్లంబు మిజ్తును బళైలు పట్లణంబులు నా ళమంబులు గలుగకుండ య లు ౧ ల లీ వనదుక్షములయందు. జను వేళ దానవ బాధలఛచేం జిక్కుపడక యుండు 

. నట్టిసుపథంబు నరయుచు న ద్రైచరులు, ఘోరవి కము లొకలతనొలువసె న్య 
యా తతికి ముంగలి యె చమూఫత్ రై క, శీలి నీలుండు చనునట్లు సేయి మిపుడు. 

ఎరడు రౌము6డు నీలునికి నేనాసన్ని చేశ పృకారం బాజ్ఞాపించుట. చురుం 

అని పలికి యవ్వనాటశేఖకు రావించి బలంబుల సముచిత ప్ర కారంబుల నడీవీం పను యు క్ష ప్ర బేశంబున విడియింపను విడిచినచోట్ల దప్పిం బడకుండ రాతన కృత్యంబులకుం జిక కుండ నరసి రశ్నీంపను వెకువు గల్లి కతిపతియబలంబులం గూడుకొని సేనాముఖంబున నప్రమాదుండవై చనుము, థ్? కూ, రాత్తు ఛొ నదనుజులు వారక ఫలకేందమూ లవనములయందు దారుణవివ మిడుదుకు న్కీ వారని ధక్షీంప వలయు నొత్శ్మబలములన్, 60 



యుద్ధకాండ ము, 977 

కే, మజియు యామినీచరులు నిన్నుంబు లైన 

గహనముఖబయందు బరగ్గితగువాళయంద 
నొదింగి బబముల నణయ.& బెట్టుదురు దాని 

గనుంగొని చనంగ వలయు మార్గ్షంబువందు, 

కే, అసుకులకు మన కతిఘోర' మైన యుస్ధ 
ముది గలుగు బాహుబలనాధ్య మెట్లు గాన 

వానరులలోన దుర్చలు లైనవారి 

నేర్పరించి కిమ్కి ౦ధకుం జేర్చు మిపుడు, 60 
వ, మణియు గిరినంకాశుం డగుగజుండును మహాబలుం డగుగవాతుండునుస త్హ్వ 

సంపన్నుం డగుగవయుండును నీకు బచానటయె యాంగదువులముంగలం జను 

దృ ప్రవృషభ౦బులచాడ్చున సాగరంబుంబో లె ఘూర్శిలు చున్నవానరవాహిని 

పురోభాగంబునం జనియెదరు మజియు మారుతతుల్యవేగుం డగునృషుభుం 
డనువానరశ్రైష్టుండు సేనకు దశ్నీణపార్ళ ప్రంబును గంధహ స్పియుంబో లె దుర్గ 
ర్టుండై జై నగంధమాదనుండు నవ్య పార్ళష్టరషు నధిష్టించి రథ్నీంచువానుచుం జను 

జ్వచెద శేను హనుమంతునియంస భాగము నారోహించి మైరానతగజారూ 

థుం జై నదేవేంద్రు ననుకోరించుచు బలంబులకు. గన్ను లపండువుగా సేనాను 
ధ్యంబునం జను చేరచెదనంతళో పముం డగులక్ష్మణుండుసార్వభామనా గారూడుం 

డై నకుబేరుండుంబో లెనంగదు నారోహించి నావిబుందదెస నరుదెంచెడుబుతు. 

పుంగవుం డగుజాంబవంతుండును మహోాసత్తుం డగు వేగదర్శియు సుపే.ణుం 

డును నీమువ్వురు వనాటవాహినీకువీ ప్ర దేశంబురలీ౦చుచుంజనుబెంచెద రని 
యి క్రెజింగున నిన్టేశించినం దత్పసినాపవ రీ ర్తి యగును గీ శ్రండురామునివచనంబు 
విని 'యట్ల సేయుర డని మహావికు లగగయూథపుల కందటి కాజ్ఞవించినం 
దత్భ ఇంబ. 61 

చ. అరుదుగ శె లసానువులయందును దద్దుహూలందు వృతుకో 

టరములయందు నిర రతటంబులయందు వసించి యున్నఖీ 

కరవారియూథ్రపు ల్చెమరకొతుకతళ నిజమై న్యయుక్తు ల 
గురునుతి శాముసన్నిధిని గుంపులు గట్టి రనేకభంగులన్. 62 

-ంధ్రుర్లు క్కి శీ రాముడు వానర సేనాసమేతు డై దండువెకలుటు, శురుం- 

తే, ఇట్లు గూడినబలము లనేకళోటు, లర్బుదంబులు తనుం గొల్వ నర్క_తనయ 
లవ్షణోచే వేతుండై జయలకుణాన్న్వి,తుండు శాముండు శుభవేళ దండు వెడలె. 

వ. అప్పుడు నీలాంజన చయోపమంబులగుభ బ్లూకేబలంబులును మదోద్దండ వేదండ 

కాండంబులలీలం గ్రాలుగోలాంగూలబలంబులును గాంచనాచలసం కాశంబు 

లగువానరబలంబులును సు గ్రీవునిశాసనంబు శిరంబునం బూని లెక్కకు వెక్క 
సం బై యుక్కుమిగిలి యక్క బంపుం గయ్యంపుమక్కు.న మొగంబులం జెక్కు 

మ లు 



బ్ర్యష నోవీ నాధ రామాయణము 

లొ వల ఎందోశయ సమయయూన్ష మానమహోర్హ వంబునుం గ్రైడి్ సేయుచు 

బ్రావృట్కాలబలాహకంబులకరణిగ ర ంచుచుసింగంపుంగ్ దమలభంగినుప్పాం 

శెనింగికి చాటును నృ స్పశొ సూలంబులమౌాడ్కి. నా గృహించుచు మదవార 

“ంపుపోలిక మాజుమనలుచు గరుడునిమాడ్కి దూరంబున చెగయుచు 

సుసంధిమునువులు గ్రోలుచు కుచిదంబు లగుఫబలమూ')'౦0బులు ననులి నాక్కు_చు 

ఎంజకీపుంజవంజితంబు లగువృతు.౦ంబు లంనభాగంబుల నలవరించుచు గరుడా 

నింతులనై వగంబున గిరశృంగంబు నా. దికులు కు చుసకల రాశు ససహీ తంబుగా 

దశ్ శ్రే వునినేమె మ్యూంచెవ నుని రామునిసమ్ముఖంబున( బంతంబులాడుచు రాఘ 

వా కంబునందు సమాలోపితవి క్రము "ల రొండొరుాకు హర పర్యబలో శ్రే, 

కందులుచూపుచు యావనో చ్చేకజం బగువర్పం బేర్చుక విహారించుచు మేం 

ద ధృజసన్నిభంబు లగుపుచ్చంబు ఎంబరంబునం దిస్పుచు నాన్ఫోటి తారా 

నంబుబదిశాకుడస్టం బులు వృక్కలించుచు భుజావిశ్నే పణంబున శె బద్రు నుంబులు 

భంణించుచు నాూాకువేగంబున లతావితా నంబులంద్రుంచుచు. బదాహాతీంబున 

గంకకిలాప్టలకెంబు "లెస్స నుగ్గునూచంబు సేయుచు క్ష లశిఖరంబులుత్పాటించి 

గందుక క్రీడ లాడుచు బరస్సరాలింగనంబుల నిత రేతీరస్మ_ంధాధిగోవాణం 

ముల నన్ఫో్టోన్య్ట సంభఘట్టన 9బుల గా పేయడాతి చేష్టావిశేషంబులు నెఅపుచు 

వెల్లివిరిసినమహోసము దృంబుపోలిక ననివార్యం'బె యనంతంఖై యప్రమేయం 
చెయవ్వానరమసెన్యంబు సమ స్తంబు లగున దీప వాహాంబులును విమలోదకంబు 

లగుసోవరంబులును ద్రుమాకీర్ణంబు లగుపర్యగీతంబులును సమంబు లగుభూమి 

ప్ర బేశంబులును నిండి మెండుకోని వచండంబు లగువి కృ నాటోపంబుల 

బహాుుయోూజనంబులనిడుపును నిడుపునకుం దగిననెడల్పునుం గలిగి మేభుజా 

అంబు లంబంంబు నాచ్చాదిం దిన తెజింగున నీరంధొంబుగాం బుడమి నాబ్బా 

దించి రామునివీఖుందదెస జయజయధ్యునులతోడ దవ్నీ ణాభిముఖంబు గాగదలి 
నడిచె నప్పుడుతదీ యచరణవిఘట్టనంబునం బుట్టినమహీపరాగపటలంబు గలయ 

బెరసి యవ క్ర, గతి లోకంబు నాకృమించి యంధకారారాతిం గప్పి దిశాము 

ఖంబులకుం గా త్తచింకటులు సంపాదించే నంబర చరభూతవ్రాతంబు అంధుల 

భంగి నుడివడ్ రాసమయంబున. 64 
శా ఏరో త్తంనుండు నీలుండుం గుముదుండు న్విఖ్యాత శె లోపమా 

కారుం డావృవుభుండు మున్వ్వరును సంగ్రామైక డశుత్వ మే 

పార నాషనరకోటి గాలం సముశ్యత్సీ)కిమైం దోవచొ 
ప్పారూడఢిం డిలకించు చుం జనిరి శౌర్యాటోపు ల ముందటన్. (ర్ 

ఇ, అరిజయకీర్రిసాంద్రు లగు నారవినందనరానులత్తుణు 
షిరినిభ ఘోరకాయు లగుకీళు లనేకులు తమ్ముల గొల్వంగా 
హరిబలమధ్యు దేశమున నద్భుత వైఖరి నేగి రన్యదు 



జ ఇం క ౪ శ్ 
యు థ్ ద్ర 5 ఎ యము. §79 

ర్భృురపవన ప్పి వి యాబ్దవన'బాంధవచం, ద సమాన 'బేజు అ అ, 

చ, అతుల భుపాబలరబున సమంచిశవి క వ ,సొసంపబద నము 

దత పటుధీరతీం గపీకవంబము తొ 'నొకమంజ పోనా 
జతురత నొప్పి కళలు నెన స్టృదికోటులు గన్ ల్ వ్ షు 

శతవలి యీ” ౩ సై నిములచక్క_టి నొక్క_ట దుక్నివారుం 3 గె. గ్? 
క, పనసుండు గజుండును గేసర్కి యును గొప్పు లొకనూణుకోటు లొని చేవింప 

స్స సేనకు నిరు7౫-ల, న్చెనుప్హాపె ప్రుచుచుం సన్రి సమదగ తెన్, 

నా, భల్లూకంబు లసంఖ్యము గొలువ నెర్పెన్ఫూ = న క్ భిల జ 

నో్యోల్లూసంబును బల్లపింప 'సునుజేం దో శ్రంస వి మోతీ ంచి గాం 

గల్ల న్వెన గ్రా దెస న్సుశే మణుల డటం న్ న్షాంబనంతుండు హా 

త్పల్లూాపంబులు సేయుచుం జనిరి యుత్పాహంబు దీపీంపంన్, గ్రరి 
ఆ, అష్టదిక్కులందు నవనికం గాపున్న, కరుల మాడి. రంభ గనయనినత 

దధిముఖపు, ఏ జంథుతా రవలిముఖ, రభసు రసి యగచరబలములకు, 10 

క, కలడెస 'లెనివిదియును దో,ర్చుమున రవ్నీం చుకొనుచు రభ సో బ్రేకం 
బబరారంగ నరిగిరి తే, చదృలములు నడి నడుచునట్టి పలుకు సెలరగన్'. 71 

క. అక గాడే సేనొముఖమున, నిక్క డ సర్వస్థలముల నె కోపులకు 

సివె ౯ పో పోచుచు నీలుం, డెక్క_డికిం దాన యగుచు నేగం బెలుచన్. 72 

క పలవర్పనుదా చేతో, జ్ఞ ప్రలితద్యుతు కై నవీరవానరకోలా 
హలదారుణనిరోప ము, జలనిధినిర్జోషణంబు చందము నొందెన్. 73 

వ. ఇ _త్తెజంగున నవ్వానరసె న్యంబు సొంపు చప్పక థీమకోపుం డగురామునిశా 

సనం బజింగి సంప్తుల్ల పద్లోత్సల కై రవమండమండికంబు లై నసరోవరంబులును 

హంసకారండవ సేవితంబు లగుతటాకంబులును నా నావిధజనసంకులంబు లైస 

పురంబులును రవ్యుంబు లగుజనపదంబులును న్వ్వాహాస్వధావషట్కా_రాది 

మంత్ర ఘోవసన్నాదికేంబు లై నతాపసాశ్రంబులును వర్షించి సుందరగమ 

నంబునం బోవ్రచుండ6 దన ధ్యా భాగంబున స నారఘుపుంగ వులు కపి పిశ్రేష్టులచేత 

నువ్యామాను త మహాగ హసంస్పృష్టు లగుచం ద, సూర్యులచందంబునం 

చేజరిల్లు చుం జనునప్పు డంగదగతుం డగులత్షణుండు స స్యృతిమంతుండును బ్ర బతి 

పూ న్టార్ధండును దశాాలో చికవిశేమజుండును నై నె వానుమడ్షతుం డగులోమ 

భద్రు ననలోకించి యిట్లని యె. > 714 

ఎదురు లక్షుణుండు రామునికి శుగనిమీ కేంబుల జూపవుట. శరం 

భూనాథ దివియందు ఫోనియందు మునకు మంగళ నిమి త్రము అ నేకములు దోంచె 

మృదుహితు (శై. శుభప్ప పృటు(డై సవిారుండువిజయానుకూలుండై. పీవదొడలగం 

బూర నవబ్లుస్వరస్ఫురితంటు ₹ై cl మృగద్య్వాజములు పలికెడు దిశలు వినుల 
కాంతి నొ ప్పెడు రవి కన్రులు  తేజస్స్పూ | ర్తి. గాలెడుం దారకాగ, వాగణం౦బు 

లలా 



ప్రాం నోవీనాథ రామాయణము 

త్తే, సంభ తానంద వుగుబుషస ప్లకంబు 
ఎవి 

శువుని వలగొని సంత తా సోకవినుల 

తెజమున నొసప్పైపు వనాటరాశియందుC 

దోంచడు నరాతభీవణదుష్టితి మహాత్మ, గ్ 

. ముజియు నథ్ధీశసర్టి వేదుం డగుటం చేస్ శుధ్ధుం జై నభార్లన్రుండు ప్రసన్నార్చి 

యే మసవీజు౦వన జస వెలుంగు చున్నవాండు వితృయానమార్లన్థు లై "ల నలోకాఖి 

వృద్ది కాము బగుముహార్దులు వ్రసన్ను ల ల యున్నవా రదియునుం గాక రాజర్షి 

శేఖేరుం డగు ్రిశంకురిదు విశ్వామిత్ర స సృృష్థన ప్ర పరి రి మండలస్థ వసిస్థృసపహీతుం డై 

నెలుంగు చున్నవాం డి త్య్వూకుకులంబునం బుట్రినమన కన్ముహోత్తుండు ఏితానుహా 

శ వుండు మజతీయు నించా ద్రాగ్నిచేవతాకం బై శా “నవిశాఖానతుత్ర త ౦బు నికుషదృవం 

ణే "విమల కాంతిం ౪ gy బ శాళంచుచుండ నముహోతు లగునియోరకులకు విజయంబు 

గలుగు నని లోకపీతాముహూుం డై నవిరించివరరబు గలుగుటం జేసి యయ్యుడు 

'న్రెష్టం విప్పు డప్పాటి వెలుంగు చున్నయది నిర్భతిబేవతాకం బె నమూలానక్ష, 
శేంబు సమిోపగతం _బె నయుక్పాత గ, వాంబుచేత సంస్ప ఎవం జై బె త్రవింపం 

కేయ(బడుచున్నది యంతకాలంబు సరస పం బగుచుండ నృుత్యుగృహీతు 

లై నవారినత త్రంబు ధూమ శేతు గ వానంత _ప్పంబె యుండు గావున నె ర్భతి 

నతత్ర వీడనంపొను నస్కత్కుల నక్ష త్ర త్రవిశాఖాజాద్వల్య సమాన త్వాదికంబును 

బూర్ క్షసర్షంబును . రామసనాళనరబుకొజుకు సముపస్థితంబయ్యె నివి యన్ని 

యు విచారించిన మనకు విజయంబును రాతుసులకు వినాశంబును సంప్రాప్తం 

బగుటకు సందియంబు లేదు ముజియుం గవులాకరంబులు ప్రసన _సలిలంచు ౩ క! 

వనంబులు పుహప్పవంతంబు ల ద్రుమంబులు సర్వ కృకుసుమగంధోే తంబు ల ళ్ 

యున్న వదియునుంగాక శారశామయసంగ్రామంబునందలి జేవయై నృంబులుం 
బోలెం గపిసై నష్టంబు లత్యంత కాంతివిస్తారంబునం బొలిచి యున్నవి మజియు 
ననేకంబు లగుశుభనిమి త్తంబులు దోంచుచున్నవి గావున రావణుం బరిమార్శి 
సీతం చేకొని సమృద్గార్థుండ వై మత్స మేతంబుగా నయోధ్యకుం జనియెదవు 
విచారంబు దక్కి సేమీత్సాహ సంపన్నుండ వగు మని పలికిన నన్నరణార్దూ 

లురిడు తమ్మునిమాటల కలరి ప్రియసలబాపంబులు సేయుచు నొక్క_ముహూ 
రం బెననొక్క చోట నిలువక క దివారాత్రం బేకోదో|ోగంబుగా సై నష్టంబులు 
నడివించుకొనుచు యుద్ధా భి కాంత మనంషునం జెంగలింప నుద్దామగమనంబు 
నం జని చని, 76 

రురు రానవథండు వానవస సమేతుం డై సహ్యాతులయపర్వతంబు ల6 జేరుట. శుణిం- 

ఆరఘుకుంజరుంచు చలీతొదిశరంగ శేయంబుల నుదం 
'బారంగ బట్టియాడెకునొ యా రపు బంతులమాడి,_ మేదినీ 
సారనగంధిచన్నుగవ చందమున న్లల రాళితీరశ్ళం 



యుద్ధ కా౦ డొ ము, పిఏ 1 

జారవనంబులం గలనగంబుఖ రెంటిని గాంచె ముందటన్. 17 

అక్కాండలు మలయం బన, నొక్క_టి సహాస్టిం బనంగ నొక్కటియును బెం 

పక్కి ననానుంబులతో, నక్క జము* బొలు., నిర రావాసము ౫, గ్గ 
యే యె దా 

అన్హుహామహీధ రంబుల రెంటినడీని కాం తారంబు దణ్ిసి. 79 

ఉ. అచ్చటిపుష్పిత ద్రుమము లచ్చటిచందనకాననోత్క రం 

శే 

చ, 

బచ్చటి శె లనిర రము లచ్చటిరన్యుల తాగృహోచ్చయం 
Uw oo 00 [| 

బచ్చటిదివ్యకందరను లచ్చట్సర్వమనా జ్ఞ సౌరభం 

విచ్చకు వేడ్క సేయం మహీపతి చూచుచు. బోవు చుంకంగన్. 80 

మలయచందనవృతు ములసౌర భిముం బూని మెల్టమెల్లన వచం జల్ల గాలి 

గాలి రాకకు గొన ల్లదలం దావుల నీనుతకువులు గు౭ిసె కొవ్విరులవాన 

వికులపాటున కుల్మి_ వెకలుతుమైదచాలు రమ్మని మింట గానమ్ము( జేసె 

నళులగానములకు నడరి వెంటనె జంటకోయిల లికునంకల గూయం దొడలోం 

. వీకశరవంబులం చెలరేగి ఈుకకులంబు, కలరవంబున6 గలకలపలుక సాగ 

జలుకకదుపులపలుకుల కొలరి ్రేక్కు ఎచలళీఖరానములమిోంద నాడంవొడయలౌ, 

భువనమనోహరస్సురణ. బొల్బుపయోధితరంగ వేగసం 

భవసనమానఘట్టిత సమం చితధాతుపరాగ జాల మా 

స్పనగ చమూక డంబముల పై ౫ వియం గడు జిత్రన్యస్త్రుము 

ల్లవిలిచికొన్నచందమున( దద్దయు( జూడంగ నయ్యె నయ్యెడన్ . 82 

శా,ఘోేరం శై నవనాటయునిముంనిర్గివంబు గంధీరపాం 

మ. 

చ, 

సీ. 

షా 

థో రాశిధ్వనిభంగి మైన విని యెంతో భీతిమైం బాణం ద 

త్సార వ్యాశవరాహ భల్ల చమరీ శాష్టాలమాతంగి కా. 

సారంగర్భ తరతుశల్యమహీ వీ సాలావృకవ్రాతముల్, 88 

ద్రభాయూధథం౦బు తెజుంగునం గపీబలం "బీగంగ విశీంచి త 

ద్ర భపోగ్రేకమునం గలంగి భయసంత్ర స్తంబు లై యై+యుచు 

న్నభము న్లాంటంగ నేగె శీశజలపూర్షస్రోతము ల్పాసి టి 
జ అరు వశీ 

ట్లిభ కారండవచ క్ర వాకబకఘోటీ క్రై ంచసంఘాకేముల్ . 

విలసితగంధబంధురన వీవనునోవారపద కై రవో 

త్పలవిగళ న్మరందరసధారల: గమ్మనితాచ్ర లీనున్ 

తలసరసీపయ?కణకదంబము వాయువశంబున నహి 

నృలములమింద వ్రాలి వెసం బా'పె6 బథి శృమజూత ఖే నమున్ . ఓన్ 

రుచిగంబు ౧గుఖ లు, చయమూ లంబులు మించు వేడుశలత్ో మెక్కీ_ మక్కి 

యమృతో పమానంబు లగుస్వాదుజలములు గొని దప్పీ వీజంగం గ్రోలి వ్లోలి 

చజులలోనికి డిగ్గి సరభుల నెగం జోపి తమి దీజ మధువులు డ్రావి త్రావి 



రివ గోవీనాథ రామాయణము 

కుజముల ౩౫ శ్రా ఘుమ్మనీ వాసించుకుసుముజాం౭బులు గోసి కోసీ 

తే, విమబసలిలతరం”ణీ వేగమునకు, ససముగం దోంగి వెస జల్లు లాడి యూడి 
సమదగతి పీరజానర సై నసమితి, సా సా: పవివాదించె రఘుపతీ. సంతనింపవ, 86 

ముజి యును. 87 

ఒకకొంగపె నుండి యొకకొంక మోందికి దాంటువారలతం జాంటువారు 

గగనంబులో రాయను నతన ంధంబు నెక్కు వారంమెశ లెక్కు వారు 

వా ం)ం౦ము అల్లార్భె + లీలతో మింటికి గిగురువారలమోండి కెగురువారు 

చరణాభివాలీ పట్ జములు ధారుణేం గూల దన్ను వారల వెన్నుదన్ను వారు 

చే, గండఖిం లల్టల డకువ్రునం వండి గాం 

పొక్కు నాతల మశనమల( (ట్రక్కు. వారు 

నగుచు సింగంపు:గొదమల పగిది చర్చ 

మలరల గపు లాటపాటప నరినగి రప్పుకు, - 59 

2m | 

అరుదు రాము వము వానరీనే నాసహీ, తేత్తోంగా సాగర వేలానీనము6 జేఎట.. త్రఠధుం- 

న. 9 _తెజంగున నత్తరుచరపీకులు వియ త్తలం బుత్తలపడ నూత గ్రారవంబులు 
సేయుచుం బుడమి ౫ గృక్కదల నొక్క మొగిం ఖస్టనవ్వ డచ్చటిపుప్పపల్లవపల 

భరిత చంపక తిలక కచూూతాకోకనింధు వారకం వీరతిమిశకరంజస్ప కన్య గోధతిందుక 
ధవాంకోలజం? బూచిరిబవిల్వనా గామలక మధూకవకుళ వంజుళ భూర్జకవాటలీమం 
దారకాదంచామప్టన వీచుముంవళింళు పాకుటజ కాల నీకురవజతా ఎహింతాలదూ 

ర్ర్లకనీప పకనీలాకో కవరణ పవ వ కశేకకీవా సంతికామాధవీ గంధపూర్మకుందగుల్మ ప, 
ముఖనిఖలతవలతా జూలంబులు ఫర్యాకు లీక్ళతం సుల ర మోటు పడియుంగె లో: వ 
టవసుంధర వహారియూభపు+ చేత సంపూర్ణ యె పకస్టింబు లగుకవుల శేదారంబు 
చేతం బోలె నభిరామయె యొప్పె ని ట్ఞవారరిగమసంబునం జని గిరి శ్రైష్ట స్థంబు 

అసుసహ్యాములయంటుల 'నక్తికృమించి మహే ద్రమహీధరప్రాంతకాంతారథా 
గంబు దజుసి సముద్ర, వేలావనంబుం జేర నప WE సానుజుం డగురాముండు 
నిరంతర తాళీవన శ్యామం బై నమహోదధి యుపకంఠంబు చేరి సుగ్రీవ నవలో 
కించి యి ట్ర్లనియె. £9 

సె, ఎద్రానిం డరియింప నెనం గోరి వచ్చితి మావనరాశళి వేలావన ౦బు( 
చేరెతి మిది చూడ ఫఘోరమై గంభీర న నీనడమై యున్నది మనకు దాట 
నల్పయత్నంబున నయ్యెడుపని గాదు గురుబుద్ది నిచట నంచణిము గూడి 
యధికయత్నంబున నాలోచన 'మొనర వలయు గావ్రున మనబభబము చెల 

ఆ. నిచట విడియునట్టు లెణటి(గింపు తమతమ - 
బలము విడిచి యొండువలని కవగ 

కుండ నరసికొనుచు నుండువారుగ సైన్య 
పదుల కానతిమ్ము భానుతీనయ. 90 



యుద్దకాండ ము, 389 

చ. అని యిటు రాఘన్రుండు తీగ నాడిన నట్లగు నంచు నాత్ర 

తనుతన యుండు లత్మణుండు తానును వాసరయూధథనాధుల 

న్లనుంగొని మోర ఈ ఫీశటమున నాము ల్వసియించునట్లు గా 

నానరుపుం డన్న వారు రయ 'మొప్పంగ నందజి( బిల్వం బంచినన్, g | 

ఎతత్దు రామనీయోగంబున సు సే వందు సేనల వేలాపనయనవికీయ నాణాపించుటు. తుథం- 
"లో Ey 

క, గజయూథనిభవనాట, భజినీసందోహా నుబ్టీకటమున మధు పాం 
డుజలం బై యలరు ద్వితీ, నజ ధిచందాన' నొ'ప్పె నద్భుతభంగిన్ 92 

శా.వలీలం దరియింత మాజలధి నిం శిలాగ్వు వ ర్రింతే ము 

చ్వేలాభీలచల తరంగ యుతే మై ఏవీ ంషంగా నయ నం 

ఇాలోచించుచు నాత్మ సేనలకు. గా పై కార్యచింతారతి 

న్వేలోపాంతవనంబులో విడిసి రా వేళం జమూవల్ల భుల్. 99 

క, గోలాంగూలబలంబును, వాలాయము బుషతబఎము వాననబలము 

| న్నీలునిపనుపున నంబుధి, వెలావగనుందు మూ (డువిధముల విడిసెన్, రశ 

శే, అప్పుడు వనాట సె సై నింబునందు? బుళ్టు 

భీషవణోడగ గూ -రినిర్ధషమణంబు 

వినగ నమ్య విధూదయేళ మో మాయు 

జలధినిరోవణమునకు సాటి యగుచు. 9్రిక్ 

వ. కట్లు సముచిత పృకారంబున వడిసి యక్క పీసై న్యంబు సముదగ, మహో గగ్రా 

వామత్స విక చ్చప కాకోదరతిమితిమిం గిలనిఖలాంతర్వ రీ రీజలచర ప్రాతంబులకేక్ 

నిశేప ణంబునంబుట్లి వాయు వేగ ంబునం దొట్టినయ ఛ్రంకవ మహోశ్తుంగతరంగ 

మాలికాజాలంబులు మెండుకొని యుండాంటిం చాల గొప్పచప్పు  శ్రుప్పురంబు 

నమృుదంగనిస్వనంబుభ ౦గియెచెలంగ౬బాండురడిండిరఖండ వా్యాజంబునంజిజు 

నవ్వు నవ్వుచు రామచంద్ర ముఖచం (దాలోకనసంజాతసాం౦ద్రానండంబున ను 

ప్వాంగి యుత్వే సవనృత్యంబునే సేయుచున్న చందంబున నందంబగు చున్న మహోర్ల వం 

బు నవలోకించి మడువులోనం జిక్కి.నమాతంగ౦బులమాడ్కి6 జూడ్మ్కికి వ్రే వేం 
గుచు శిలోచ్చయంబులు తన్మధ్యుంబునం గ్రాలు చునికి నచ్చెరువందుచుపీపకా 
పరంపరలవిఘట్టనంబునం బుట్లేనతుంపురులు మింటి కెగసి వాయువశంబున సిక 

శాతలంబుమింద వెదచిందు  ్చచునికి నానందించుచు నగాధం బగుపాతాళం 

బుల నుండి బహుభోగమండితంబు లై నమహానాగంబులు జలంబుల పైకి నిర్ణ 

మించిన దదీయఫణాగతరత్శ్ ౦బుల నుహోర్భులు గొని తెచ్చి చేలాకటంబునం 
జేర్చు చునికి నిచ్చ మెచ్చుచుః గీలాభీలంబు లగుబడ బానలజ్యలాజాలం బులు 
గదిసినసంత ప్పశరీరు లై యంతర్పషయవాసు లగురాతసులువీచికాసోపానంబు 

లెక్కు_చు దిగ్గచుం 'దేలియాడు చునికికి నాగృహించుచు దినతపామధ్యగతం 



రం గోవీనాథ రామాయణము 

2 
"బి నసంధ్యా కాలం బగుటం వేసి పెల్బుబ్బి ౩ ల ల్లో 

గంబుల జగంబుల ముంఫ సభుకొని వచ్చుచున్న ఫగిదిం దోంచుచునికి భయట 
గెనుచు వేలాతటంబున విడిపీవ వాన క వాహినీసందోహూంబు నవలోక్షించ్చి పః 
సము దన శంశాకళంకితేసాషంకేంబున రోషభీషణం బె నిజాంతేర్లు ఫమహాస ao 

Uf రొ - శ చం దై గి ల వై బులతోం గూడ నెలి ఏరిసి రభపాతిశయంబునం దాక నే తంచునస్పు డెడతెళక 
లొ (mS ల అద aN . మహోభరీధనులభంగి నుప్పాంగువ భం గతి రంగ పరస్పరసంఖుగ్ష ణసముద్భృవభు 

వనవభయంకరనిగోవ ణంబునకడలుచు మహోన్నత మహాధరళిఖరాగంబు లెక్క 
నిక్సిచూచి యక్కడికిం దువ గానక దూరపారం బగు చునికి నిహాకించి 

యె జెజుంగున నుత్తరించువార మని విపూదంబు నొందుచు మహాోరగనిశ్న 

ఏకం జె రాతసావాసభూతం బె పాతాళంబుం బోలె నతిగంఖీరం బె నీలత్వ 
యా 

గుగరావిరివం బె రనికిరణ కాస్వరాంబుసంకుబం "బె సమాకీర నహీ కణాసమాన ర ర . ౧. బం 
జల బిందుసమూహనత శత్రగణశో భితం బె తరంగ మాలీ కాజలధ రమాలాసమా 

కుం బై యొప్పు చునికీ సముద్ర ౦బునకు గగనంబునకుం దారతమ్యుం బేర్చ Cn అ) ల 
రింపం జాలక యొండొంటిం దాశుచు నిరంతరం బగు చునికి న ద్భుతంబు 
నొందుచు మజియు ననేక ప కాగంబుల సము. దు నిభావంబు వక్కాణించుచు 
నీలుండును మైందద్విపిదులును డనకుం గన్నాకుల చుట్టునుం దిరిగి యధిక 0. ల a నా వి 

పృయత్నంబునం జక్కు వజకుండ నరసి రఖ్నీంచు చుండ సము,దో తరతీరంబున జ a ర Jo 
విడిచి సముచితేసల్లా పంబు లు సేయుచు నిచ్యానువ రృనంబులం బ్రవర్రంచుచుండె 
నిట్లు సై న్యంబులు విడినిన యనంతగంబ రాముండు పార్ష్న ప్రగతుం డై నలత్తణు ఆం ద శ వ రాశీ 
నవలోకించి యి ట్టనీయె. ర్ట 

"కక పి యోయుచు నుల్లోంక్లల్రో 

-ంధర్టు రాయుడు జానకిం దలంచుకోన ఏ -. ఖించుట, చుడు 

ఉ. అకట నామనోరమణి మొనమహీసుతం బాస లతణా 
పెక్కుదినంబు లయ్యె నతిభీపణవై ఖరి నాంటినాంటికిం 
దప్పక తద్వియోగజనితం బగుదారుణశోకవహ్ని "పెం 
వెక్కీ. నుదీయగాశ్రము దహీ౦చుచు నున్నది యేమి నేయుదున్. 07 క. శోకంబు నాంటినా/టికిం జీకాకై_ పోను ననుచుం జెప్పుదు రిలలో 
నా కెంతయు నానాటికి నోకులనుత నృద్ధి, బొందుచున్నది మిగులన్. 90 చ. అలససమోరురాక విష మాయె మనోవహవీకీర తారకా 
కలక లకంఠనాదములు కర్ణకఠళోరము లాయ. బండువె 
న్నెల కడు వేడి యాయె విరితేనెచవు ల్వెగ టాయెం దముండా 
నలినదళాయతాథీ గవూానంబునం బాసీననాంటటనుండియున్ో 99 క. తక్కి నకోకము దినదిన, ముక్క తి చనుగోహీనీవియాగజశోకం 
బెక్కు డగు నాంటినాంటికి నిక్కున మే చెట్లు సైంతు నృపకులతిలకా, 100 



యు న కాంచశచ ము. వ్*నీ 

"తే. అళిచికుర దూరమున నున్న వనియు( గాదు 

లే! 

EA 

sh . చందనగంధి యున్నెడకు( జయ్యన నేగి తదంగ మిట్లు ల్లీ 

దనుజవల్ల భ హృత యయ్యె ననియు. గాదు 

సరస సుఖసాధనం బె నజవ్షనం 

తీత మగుటకు వగ వెద నీతికిల. 101 

* అంబుజగంధి శత్రు నిలయంబునం కక నిశాచరు బ్బరో 

షంబుగ నాడుమాట వినం జాంక హో హృదమేశ యంచు మో 

హాంబున నన్ను. గూర్చి యను నవ్వెతీ నాత్శం దలంచు చున్న గా 
శంబు దహించుచున్నయది ద్రానినప పరోరవిషంబునె నె వడిన్, 104 

. తనభచరిత తచ్చింతాముహోర్చి యగుచు 

చెసళఏమదనాగ్ని తద్వ యో గంధ నము 

చేత నభివృద్ధి. గాంచి మచ్చి త్తమును ద 

వీించుచున్నగ యనిశంబు సరువాడి, 109 

. విడువక భర్త మోహమున వేడుకలం బడి నాదువెంటం దా 

నడవికి వచ్చె నట్టవ్యావయ పియ( బ్రాని యనం గనహ్ని చే 

నుడుగుచు చేహతాప మిటు లోరగంగ జాలం బయోాధినీటిలో 

బడియెడ నందుల గామమయసానకు( జేర్చంగం జాం చెంతయున్. 104 

వత్సా సజల కెదారోపస్నే హంబున ని నిర్ణలం బె న శేదారంబుజీవించిన తే తెజంగున 

జానకి జీవించియున్న దని మాకుతిచేతం గతం జైన వమ్రీయవచనంబు వినుట 

వలన నేను జీవించి యున్నవాండ నని పలికి యారఘునందనుండు చందనసార 

భంబు పరిగృహీంచి తనసమిోపంబున శితలస్పర్శనుం డై మందగమనంబున 

ఏచుమలయమందరపవను నుద్దేశించి విరవాపారవశ్యంబున నిబ్లనియ. 105 

షీ 

తిం దగ సంస్పృళించి చనుదెంచి మదంగము సంస్పృృశ్ంపు నిం 

పొంద జంద్రునందు నయ మొప్పంగ దృవ్షిసమాగంబు నీ 

యందును స్పర్శనంబు మలయానిల శాశ్వత ధర్శ మే కదా. 106 

. జనకపుత్రి నేను మునుకొెని యొకచోట, నొప్పిదము(ం గూడియుండు టదియె 

కామి న ననాకుం గడు జీవసాధనం, బట్టు గానిచోట నగు నె బ్రుకుకు. 107 

. పగతు నెప్పుడు పరిమార్తుం బద దృపత్ర, 'వారులోచ న నలిచేణిల 2 జం ద్రవదన 

జతనితంబను జనకభూపతీకు మారి, పప నెప్పుడు నాకు ఏవ్నీంపం గలుగు. 106 

లే, అస్య మొక్కింత వాంచి రోగాతురుండు 

క్ల 

వినుల నుగునూతనరసాయనమును బోలె 

నింతికెమ్మావిపానక మింపు మెజియ 

గోర్కి దీఅంగ చెప్పుడు గ్రోలం గలుగు. 109 

నిరుపమ తాళ ఫలంబుల, కరణి విసాళించువీనఘనకుచములు నా 

129 
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యురమున సోంకంగ నెప్పుడు, కర మరుదుగ జనకపు ప్రి కౌంగటం జేర్చున్.! 10 

. గాలివే నీలఘునములు దూలి పోనం గ్రాలు శారదశికి రఖక రణి నాదు 

బాణరయమున దె దైత్యులు పాణీ పోన, వీత నసాయమ్రోోల నెపుడు భాసిల్లు ననఘ, 

ఎప్పుడు చె చై త్యునియురమున, నొప్పుగ ఘోరాస్రచయము లునిచి ప్రమోదం 

బుష్పతిల జనకనందనిం దప్పక కై కొందు కోకతాపము దీజన్. 119 

క, పరమపలి వ్రత యగున, _్లేరుణి మహోత్మ_ంఠతో డం దప్పక నన్నుం 
బరిరంభింమచు నెప్పుడు, “సరసత నానందబాప్పజలములు నించున్. 118 

ఆ, జానక్షీవి యోగ జనితశోకంబు న్కు న్లేతరాంబరంబురీతి నెపుడు 

విడుచువాండ నధికవిఖ్యాతసత్కీ ర్థి, నొందువాండ సౌఖ్య మొందువాండ, 
మ. జనకోర్వీ పతికూ+ంతుం రా దశరథ య్యా నాథ నంశాబ్దీ చం 

ద్రునకుం గోడలు నాదుపత్ని సుజనస్తోశ్రార్హ్ల దుష్టాసురీ 

చనమధ్యంబునం జిక్కి యాత పరిరశడమునిం గాన కా 

రిని శ్లోకించుచు నుండు పట్లు విధియు క్రిం దోవంగా నల్పమేం 115 

కే. సాగవో శ్లమతనయ స్వభావత నిర, గాన “సనశీనదు?ఖకోకముల చేత 
నేడు తలపోయ మిక్కిలి వాడి యుండు, బధ్భముఖ దేశ కాలవిపర యమున, 

వ అనియిట్టు లారఘువల్ల భుం కునుదనోద్దీ పన కరసము ద్ చేలావనవిలోకనంబువలన 

సముత్పన్నం బె జె నవిరవా వేగంబు సహింపంజూలక నీత ను భేశించి బహుప్రకా 

రంబుల విలవీంచుచుండం దదీయవిరహతాపంబుం జూడ జేనివాండుపోలే భా 

స్క_రుండు మందరశ్శి యె చరమరిఖర శిఖ రాంతేరంబున న స్తమించె నప్పుడు 

రాముండు సంధ్య నుపాసించి వెండియు మనోహారిణి యగుజానకిం దలంచు 

కొని సంతాపించుచు నుచితే ప్రవ ర్హనంబుల నుండె నట లంకాపురంబున రాత 
సేళ్వరుం డగు రావణుండు భయావహం ెనవానుమంతునియద్భుతక ర ౦బు 
వీలోకించి రాతసుల నందజ రావించి సిగ్గు పెంపున నొక్కి_ంత మొగంబు 

వాంచి యెస్బవారును ఏన నిట్లనియె. 117 

3h 

GX 

రురు రావణుడు సభ్యుల రావించి యాలోచించుట. శుశుం 

fr . వానరమాత్రు( డొక్క_ం డనివార్యగ కిం జనుదెంచి జూనకి 

స్తానుగం గాంచి లోపలివనం బది భగ్నము చేసి కొందటి 

స్టానవవీపలం దునిమి తప్పక లంకను బాడుం జేని యం 
భోనిధి నిస్తరించి యటు పోవుట యంతయు. గంటినే కదా. 119 

ఉ. వమి యొన ర్త మింక్ మన కెయ్యెది భదృము యు క్ర మెద్ది నా 

శేమిటం డేకుణు నిజయ మింతయు. చెప్పుడు నాకు మిరు సం 
గ్రామజయంబు మంత్రమున గల్లు నిజం బని రాజనీతి వి 

దాక్టమహిమాధికు ల్నలికి రప్పని తప్పక సేయు. డి తణిన్, 119 



యుద్ధకాండము 85% 

దుర్గా: రొసణు6డు సభ్యుల కు త్తమమధ్యమాధమమం కెక ర్హు( కెల్పుట. వధూ 

తే, తల ను_త్తమమధస్థమాధము లనంగ. 

aK 

గలరు మువ్వురు నరులు జగంబునందు 

వారిలోపల గుణదోషవర్ణ నంబు 

తేర్పరించెద వినుడు మో ,రింపు మెజుసి, 120 

. హీతమతు లై నచుట్టల స హిమ్లుల మిత్రుల మం త్రీ నిర్ణ యో 

చితమతు లై 5 నముంత్రుల న శేమేనయజ్ఞ్య లం గూర్చి నలో త్ ము 

దతి నొనరించి భాళమును చై వముపై నిడి కార్యయళ్నముం 

జతురతం జేయు నప్పురువస త్తముం డు_త్తముం డండ్రు థార్మికుల్. 121 

. ఠా నొకరుం డధర్యం, బే చెతే యని నిశ్చయించి హీతమంత్రు లత 

బూని వచింపక కార్యము, మొనుగం గావించువా(డు మధ్యము. డుర్విన్ . 

గురుముతి గుణదోషంబుల, నరయక దె వవ్య పాశ శయము విడిచి పను 

'ల్వెరవున. దీర్చెద నని యు, ర్వరలోన నువేవ. సేయువా. డధము( డగున్, 

సే మనుజు లెబ్బంగి ను త్రమమధ్యమాధ 

వమూభిధాసంబులు వహింతు రవ్విధమున' 

మంత్రములు ధాత్రి ను _త్రమమధ్యమాధ 

మాఖ్యలు వహించు నది యెట్టు లనిన వినుండు. 124 

"కే, ధర్మ రతు లె నమంత్రిస శ్రములం గూడి 

శా స్త్రృుసందృష్ట మై మెనలోచనము చేత 

"జ స కమత్యంబు నొంది నిత్యంబుం జేయు 

నట్టిమం తంబు నుత్తమ మండు, బుధులు. 125 

, నుచ్చరంబున నొండొరు మెచ్చ కర్ 

నిర్ణ యమునందు బహువముతేనిరతి నొంది 

మరల "నె నెక్టంబు గల్లి నిష్టుర తం జేయు 

సట్టేమం శ్ర 0బు మధ్యమ మునంగా బరంగు, 126 

పిత మెసులక తమత మదు, ర్మృతములె సిద్ధాంత న మని పరస్పర మెక 

స్థితి గలుగ కుండ నివ్భా, గతిం ం జే సెడుమంత్ర ముర్విం గడు నధమ మగున్. 

. కావున మిరు సాధుగతిం గార్యవిచారము! జేసి యిమ్మెయి 

నో వ జయంబు గల్లు నని బుద్దికొలంది యెబజుం౦గం బల్కు డు 

గ్రరు డర్ధనిర్హ రయవి వేకసమనిస్టీతమం త్రీవాకస్టిసం 

భావితుం జ వ్లుంగుట క్షపాచరులార నునీతియే కడా. 128 

రాముం౦డు నుగ వసౌమిత్రిసహితు. డై వీరవానరసె స నష్టవితతి గోలువ 

నంబుధి చేయుహాయంబునే నైన బలిపిడి దాటి దోహూలం బడర లంక 
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మదికి సమరవినోదార్థి మై వచ్చు టది నిక్క చుబ్బంగి మైన మనకుం 
గొజుంత యేమి బలంబుం గూర్చి యొడ్డారించి ఘనజన్య మొనరింతమనియొ లేక 

కే, సంధి సేయుద మనియొ యీచంద మెల్ల, 
గూడి యోచించి పుర రాష్ట్ర్రఫోశములకు 
హాని లేకుండ వచియింవుం డనిన వార 

రా వ్ర లందజును గేలు మోడ్చి యిట్లునిరి వలి. 

ఎడుమ సభ్యులు రావణునేకోం దమయఖిప్రైయము( దెల్పుట. ఛుధ్రుం- 

క. పరవపత్షము( చనపకుము, నరయక నృపనీలిబా వ్యా లగుదుర్చుద్దు 
థి 

ల్తజి వచ్చినపుడె నృపతికిం గర మాపులుః బోలె వెరవ్చం గఅపుదు రెందున్. 
కే అధిప తోమరశ క్లిగదాసిళూాల, పరిఘపట్టిసమున్గర ప్రాసకుంత 

మండితం బైనమైన్యంబు మనకు. జూలంగలీిగియుండ విచారంబు గలుగచేల. 
క. భోగవతి కేశి ఘువహా, హోగర్వ మెలర్ప హల ననిం బొరినొని త 

ద్భోగగతరత్నచయములు, వేగము గొని తెచ్చినట్టిపీకుండ వధిపా 
శాఆకై లాసనగాధివాసు. డగుయమోధీశు నుగ్రాజి న 

స్తోకవ్రథి వధింప బూని హారమిష్ర్రం చొట మన్నించి వ 

లాకొల్పోజ్ఞ్వలమూ ర్తి వై పటుశరాలాతాహకి న్పేశల 
నషం ద్రుంచి తదీయఫుపష్పుకము దేవే త్ ల్లి రవ్లోవరా. 

"లే. మయు. డనునిశాచకుండు నీమహీవుం జూచి 
వెరవుళో వాంధనంబు గావించం గోరి 
చాన వేశ్వర భార్యార్మ వై ననీకు 

నొసంగయ ప ట్ల తన కూతు నుత్చుకు రయి. 

"లే దాన వేంద్రుని మధు వనువాని వీర్య 
గర్వితముని దురాసదుని విగవహూమునందుం 
గేం. ఇల ర బ్బ నొప్పించి వీజయంబు పెంపు వడన్సి 

సాశితివికాడె కుంభీనసీకృతమున. 
శా అత్రీ ణో ౫ పటు ప్రతాప చతురర గానీకయు కంపబుగా 

దతత్వ్రంబున నేని రాకునకులాధ్యమయు౯ దిశా వాలవా 
Val - . sual న్ ర్భతి నాజిరంగమున. బాజందోలి యాతండు సం 

రవేంపంగడె యంచు డన నుగ రాదింప స పా ద ట్టి నవ పరి ౦ పంప స మ్యుక్కృ 

పక్షం జంపక కాచి పుచ్చితివి గాదే దైత్య వంకో తమా 
§ శే మును రసాళతలనీవుకుం జని నిశాట్క, నర్య శంఖకరో_టకో వా. సుకిధృత 

[32 
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రాష్ట్ర్రతత.క్రై రావకేప్ర ముఖనీఖల, వారివరులం బౌజుందోలి జయంబుంనొనవె' 
& అక్షయ బాహుకౌర్యులు మహోత్తులు లజ్బవరు ల్నిశాచరు 



న్నా 

యుద్ధకాండ ము. 880 

బతుత నొక్క యేండు నినుం దాశీ రణం బొనరించి యోడి ప్ర 
తత్షము గాంగ సీమహిమ లన్నియు. గన్లొని వ్రీతచిత్తు లై 
నాతసకోటి కెల్ల నిను రాజుగం జేనీరి గాడె రావణా, 137 

. ఊక్టిత సత్తు పలు శూరులు, దుక్భయు లగునకుణజులు చ చతుర్విధ నై మైన్యో 

మజైయ కృత్యుదండమపశగ్రావంటును శాల లిదు ద్రుమఖభూవమికేంబును గాల 
పాశకల్లోలసంకులంబును యమీంక కరపన్నగంబు నగువై వే వస్వతునియపార బలపా 

రావారంబు దటీసి భవదీయకరమండి తచండ కోడండవిము. క్షకాండ ప్ర కాండ 

బకబానలంబు నిజాఫీల జాలా జాలంబునం బరిటోభంబు నొందించి జయంబు 
గొని నృుత్యువుం ₹ జాజఆుందోలిన తెజం గెల్లవారిక్ల 'దెల్టంటై యునికి విజాశింప 

వలవదే యని వెండియు నిట్లనిరి. 189 

కులగిరిధై గుష్టల నృమరకోవిదులం బరమా స్త, వేదుల 
నలరిపుతుల్యవి క్క క ముం? బా ర్థివ్రుల నన దాకీ మ్నాకుల 

శ న్షలికుండు నొద్డట న్నటికినట్లు వధింపవె వారిశంకొ న 

త్వేంఘు: జె రాఘవుండు దనుజాధిప యింత విచార మేటికిన్. 140 

. పనివడి శంకగుం గుణీచి భ_క్టీమొయి నఖ మాచరించి య 

య్యనమఘునిచేత దుర్లభము లై ననరంబులు గాంచినట్లినీ 

తనయుడు మేఘనాదుండు జిత శృముం డుండజం గొజంత యేమి గ 

కు_న హరివాహీి?ం దొడరి గూల్చండె దారుణ బాణసంహాకిన్ . Hl 

. ముటేయు నమ్మహాపిగుం శు వ్ _క్రీతోమరమహోమోనంబును వికీర్తాంత్ర శే వలం 

బును గజకచ్చపసం'బాధంబును దురంగమం శూ కసంకులంబును పెద్రాదిక్య 

నుహోగ్రావా౦బును మరుద్వసుమహోరగంబును రథాశ్వగజతోయాఘుపబును 
బదాకివుళినభావీ.తంబును నగునిర్జైరవా వాహినీసముదడ్రం౦బును నిజశరానలంబున 

నోవింపం చేసీ శచీపతిం బట్ట రథ సంఖ ౦బునం గట్టి లంకకుం గొనితె ఆచ్చి 

కోవీతామహుం డై నపర మేష్టినియోగంబున విడిచి పుచ్చిన సర్వలోకనమ 

స్కృతుం డగుముహేంద్ర్రుండు విసృష్టుండై యెప్పటియట్ల తివిష్టపరాజన్టంబు 

పరిపాలించుచుండె నాంటంగోలె భవన్నందినునకు నింద్రజిత్తుం డనునన్వర్థ 
నానుంబు గలిగె నిది సర్వలోక ప్రసిగ్ధం బై నయదియేక దా యిస్పు డక్కు_మారీ 
శేఖరుం బంపు మైన రానులక్మీణసహాతేంబుగా వానరవాహినిం బరిమార్చి 

నీ కత్యంత న ని యంబు సంపాొడించు నింక సందియంబు నదలి సముతావాసంప 

న్నుండ టై సంగ్రానమంబునకు సన్నతుండవు గవిని పలికే రప్పుడు నీలాంబుద 
నిభుంకు స నుహరనరాకుండును సేనాసతియునగు ప్ర 'వాస్తుం కనుడానవశే, ష్టూండు 
నిటంకేటవిసష సబా స్పపుటుం డై రానణున కి ట్రసీయె. 142 
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_ంధ్ధుర్దు (చృహస్తుండు రాసణునక6 దనయభీప్రాయము( 'చెల్చుట. bisas 

. సురసాధ్య యతొకిన్నర, గరుణోరగసిద్ధరు దృగంధ ర్వాదు 
లుకమున నినుం జెనకంగ6 జూల రనంగా నంనపహాొగు ప్పవగు లదీశా, 148 
అన 

తే.అధిప దానవు అండజు నధికమత్తు, లౌాటం జేసి రణంబున నవ్వునాటు 

గి 

ల్ 

* పెన నొక్క_హీలతో ప దేశంబు చ జేప్పెడ విను 

చేత వంచితు లరి నే నా తెజంగు, నెతింగి యుండిన బతికి పోనియ్యనయ్య. 
కడ చనినకార్భమున క్కి సప్పుడు వగచిన నేమి ననుజపుంగవ శౌర్యం 
బడర నవానరం గా వీ పుకమిని గావించి వత్తు బుచ్చుము నన్నున్. 145 

= నానరులనబనిభయ మి, డ్రానవ్రులకుం గలుగకుండం దగినయుపాయం 
బే నొనరించెవ మతి నీ, మూనసమున నున్ననగపు మాన్చెద నధిపా 146 
వనుబనాథ నిజా పరాథ వ, ఘాత, మగువిసూదంబు దక్కి, ఇె ఢై_ర్టమున నుండు 

a 

నప్పుడు సం క్ర జై నిశాట, రాజుతో దురు ఖం డనురాతసుండు. 

-ంధ్రుర్లూ గురుఖుండు రావణునకు దన యఫిపౌ యము దెల్పుటు. శ్రుభుం- 

. ననచరమౌాత్రుుం డొక్కరు(డు వచ్చి య మోఘబలాభిగు పుల౯ా 
దనుజులం ః శకం సొనక డే దై త్యవ రెణ్యుండ వై వై? ననీపురి 
స్హృనతర వాలవహ్ని వెసం గాల్చి చనం గని యూర కుండి రీ 
దనుజులు ఏకు శై దువులు దాల్చుట యంతయు భూవణార్థ మే. 149 
సర్వ్పరాతే సవ్ర ప్రథర్భణంబును నంత “పురపరిభ వంబును వన ంగంబును రాత 

ద్ర తిరస్మరణెంబును నకీవధాదికంబును లంకావహానంబును సహింపం 
వన్ విగ్ర గావున. 149 

- దానవనాథ నా కిపుడు తప్పక యాజ్ఞ._యొసంగి సంఫు వు 
కానలిం గాంచి చేవనింయంబున శ్ర వారది జెచ్చినం 
బూని రసాతలంబునకుం. బోయిన నేం బొలిపోనిధిరత౯ా 

వానరవీరులం దునిమి వచె స రామసమన్వితీంబుగన్ , 150 

అనియె నప్పుడు వజ గంష్టు?ం జ కనురాతస్తమ్టుండు మాంసశో ణితరూవీ,తిం 
చె నమహాపరిఘుంబులీలం . గెల నందుఖొని కొపాటోపంబున బొమలు ముడి 
పెట్టుచు నిట్లనియె. 

15్1 
వనముల నాకలంబు దిని వారక దైన్యము నొంద్ యున్నయ 
వ్షనచగుః జెప్ప నేం హరివాహీసి ౫ నిప్పుడు గీటడంచి నా 
మునుమున నిల్చి రేని రసు? ముఖ్యం ౧దంపడి తచ్ప్చహో దరు 
న్వోనచరనాథునిం ధునిమి నశక నే నొకరుండ యుస్ధతిన్, 152 

మతం ద్రితుండై పీర్యబలంబున 
కంచ నుపాయజబలంబునం బగనుం న శ్ర మంబున జయింష వచ్చు. గావున 
నిప్పుడు కామయాపులును ఫర దర్య నుప ను నూనలును గపటచార చేములు 
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నగురకోవీరులు కొందజు భవన్ని యోగంబున మానుషహాపధరులై రాముని 
యొద్దకుం జని భయంబు వదలి యతనితో భవతోదరుం డగుభరతుండు 

పంప “వచ్చినవార మమ్మహీరముణు౦డు చతురంగబలపరివృతుం జై సేట్రుంబున 

నెత్తవచ్చు చున్నవాండని యజంగించువారుగా సంఘటింపు మంత శ క్రికాల 
అనో ఎవి 

గదాచాపబాణాసివాస్తులమై మన నుందణిము రయంబునం జని గగనంబున 

నుండీ నిఖలా్రుశ్ స్త్రవర్ష ౦బున హరివాహీనిం బరినూర్చి యమక్షయంబున 

కుం బుశ్చౌద మనన రానులత్షణులును విధ్వ స్తసవోయులై మనకు నక్యులగు 
0 

దు రట్లుగా కొక్కింత పెనంగిన నశ్శమంబున నిర్జింపవచ్చు నని పలుక నప్పుడు 
కుంభకర్ణ నందనుండు కుంభుం డనువాండు వీర్యదర్పంబున నధికుండగువాండు 

కోపోద్దీపిశముఖుండై. రావణుండు వినుచుండ రాక్షసులననలోకించియిట్లనియె. 

రురు కుంభనికుంఫౌదిరాకు సులు రానణునకు(€ దమయ భి హ్రాయాము 6 డచెల్పుట. రుం 

ఆ, ఇంద ఆీన్ని పలుక నేల మీ రందబు, నిప్పురమున నుండు. డే నొకండ 

యరిగి రామలవ్షృణార్మ జా నిలనందునాదికపుల నెల్ల నడంచి వత్తు, 154 

క. అని ఫలుకుచుండ నపు డ,య్యనిమిషరిపుత్ోడ నజృవానుం డనుడై త్యుం 
డను భునకోపవి శేషం,బున నధరోష్టము చలింప బొములు ముడివడన్. 1565 

చ, అడిచి పడంగ నేటి కేపు డందజు వారుణే గ్రోలి యిండ్లసం 

దడిబడి యాటవాటల గతవ్యథు లై సుఖవృ శ్రి లో నుండు డే 

నుడుగక నొక్కరుండ చని యుద్గతిం గీశుల నెల్ల మ్రింగి నే 
ర్పడరలగ రామలక్ష్మణుల నర్క_సుతు నర్టధియించి న్మ్నెదన్. 156 

వ అని యిట్లు పెక్కరెక్రు, సెక్కు. తెజంగులం దనుతేవువేరు వాడి పంతంబు లాడి 

గుమిగూడి. 157 

సీ, సూర్యశ తు తుండును సుపన్నుండును యజ్ఞ కోపుండు కుంభనికుంభు లగ్ని 

శీకుందు ప నలరన్లీ శ్రీతుండు రభసుండు నాప్రవాస్తుండు 'చేవాంతకుండు 

ఘాద్రూతయూ పాడ దుర్ముఖ ఖనుకరాము లాపహాపాఠునరాంతకులును 

చాపసాంతకమపహోదర మహో పారు లు సర్పరోముండును ళ క్రజిత్తు 

కే, మొదలుగా? గల్లుదారుణ త్రిదళరివులు 

దుష్పుళధర్దులు బలయుతు భుర్ని వారు. 

లగ్నికల్పులు కులకుధరాభ చేసా 

లొక్క_ కార్యంబున కుం బూని యుక్కు_ మిగిలి. 158 

చ. పరళుగ దాసికుంతములు ప్రాసపరశ్వథభిండి వాలము 

ద్దరమునలంబు లుగ పరిఘసబులు పట్టిసళ _క్రిళూలము 

లృఠములు కార్ముకంబులు నళ త్త సంబరబీథిం బర్వంగాం 

గధముల బూని న్ేచి దళ్ళకంఠునిముంగల నిల్చి యుద్ధతిన్ 159 



ర్తి గోవీ నాథ రామాయణము 

A 

హహ. 

న. 

స్తే 

క 

ఆనతి యిచ్చి పంపుము సురారికులేశ్వర ముమ్ము నిప్పు ౫ 
మానుగ నప్విరించిపురవుర్లను లడ్డము వచ్చి కాచిన 
నానక్ సాజరంగమున మానవనాథుల నంగడార్క_ పు 

త్రానిలనం డనాన్వితము గా వధియి౦చెద మోన్ర మెచ్చంగన్ 160 

అని శీషవణరభ సాకిశయంబుగాం బలుకుచుండ నప్పుడు వారి నంద నివారించి 
నీతివిదా్యా విభావణుం డగువిఫీషణుం డన్న కభిముఖుండై శీలుదోయి ఫాలం 

బునం జేర్చి యిట్లనియె. 16! 

ధిర విభీషణుడు రావణునకు. దనయ భీష్రాయము జెస్పుటు. ఛైథుం- 

. మొనల మూం డుపాయములు చూచి వానిచేంగార్వసిద్ది తనకు గలుగ కున్న 

నవల దండమునకు నర్హ'కాలం బని, నీతివిదులు పలుకు రీతు లధిప, 162 

అధిప గర్వాభియు క్తులయందు మత్తు లందు. బదపడి దై వోపహతులయందు 
విధిపిరచితమై సిద్ధించు విక్రమ మటు, కానీ వారలయం దని కాని పనులు, 
జతరోమండు విజిగీషుం, డతీధార్షికుం డ ప్రవుత్వం శలిదుగ్ధర్దుం 

శతీసు వ్రతుండు రాఘవుల డతేని నీంచింపం దలంచి రంత యల(తియ్. 164 
వే. తనకు బగతునకుం గబతారతమ్య 

రో 

మది విచారించి విదపం గార్యంబు నడపు 

నట్టివా డెందుః జెకక సౌఖ్షంబు నొందు 

గానిచో దుఖపాత్ర౦బు గాండె యధిప. 165 

. తాస్ట్యుండు పననుండు దక్క నన్యులు చాంట లేనితోయధి ననలీల దాంయె 
హరిహ రాదులక్రైన నటు నిక్కి చూడంగ రానియీలంక నిర్భయతం జొచ్చి 
మును బహుసంగరంబుల నారితీరినభునుల4 బెక్కం డృ రాతసులం దునిమె 
నటు నీవు చేసిన యవనుతి కీడుగాం దొడరి పురంబు నల్లడలుం గాల్చె 

కే.వసుముతీవల్ల భునిబంటు వానరుండు, పూని చేసిన వేత చెన్నేని గలవ 

G, 

యధిప కింకఠుం తంత వాం డైనవాని నేలువాం డజెంతవాండొ యూహీ౦ంపనల బె. 
దానవనాథ వీరు కడు దర్పము గల్లినవారుపోలె న 
మ్థైనవనాథ్టుం ద్రుంతు మని మాటలు పల్కెద రిట్లు నీకడ 
న్వానరమాతశ్రుం డొక్కరుండు వచ్చి యనేకుల. ద్రుంచి ప్రాలు వా 
లానలుపాలు సేయునమయంబున నిందజు నెందు. బోయిరో, 167 

ము తనపత్నిం గౌని తెచ్చినట్టి పగకై తొ నాత్మ గోవించి రా 

వే, 

మన శేంద్రుండు రణంబులో నిను వధింపం బూని యున్నాడు చ 
య్యన నమ్మకు స్థిన కంతళ క్తి గలచే యంేని ద్రుంపండె ము 
న్నని నొక్కండె ఖరాదిదై త్యుల నమోఘాస్త్రంబుల౯ వ్రేల్మిడిన్. 168 
తొల్లి శామునిచేత నీ కవమానం బొక్కిం తె న ననువ్టీంపంబడినయది గా, దమ్మ 
పహోత్తునిపత్ని యగుజూనకిని వంచించి కొని తెచ్చి నిపష్కారణంబుగాం బగంగొం |! 



యుద్ధ కాండ ము, 898 

టివి జనపానంబున ఖరాదులం జంపుటది యపకారంబుగాదా యని యంటిచేని 

లోకంబునందూ! ఫ్రా, జణులకు. ఛ్రాణంబు లవళంబు రశ్నీతవ్యం బులు గావున 

దనయంతందా నె “నహ్కారణంచగా రాముని వధింపం జనుడెంచి యప్పరాక్ర 

మధుర్వ్యునిచేత ఖఇముండు ప్రాణసంరకుణార్థంబుగా వధియింపం బడియె నడి యప 

కారంబు గా దదియునుం గాక, 169 

లే, ధర్మ మెచ్చటం గలుగు నధర్మ మెచటం 

గలుగు నచ్చట నచ్చటం గలుగు విజయ 

మపజయము రాభున్రుండు ధర్మాత్లుం డీవు 

కడు నధర్శపరుండన్రు గాడె యధిప. [170 
క, అయశస్య మనాయుహ్యుము, భయప్రదము నిందు మధిక పొపం బర 

ఊయకర మని చెప్పుదు రెంతయుం బరదారాభిమర్శనంబు సురారీ. [71 
శా, సీతం చెచ్చిననాంటంగో లెను నవేశ్నీంపంగ నివ్వీట ను 

త్పాతంబు ల్లనియించు చున్నయవి దై చై త్య్కష్ట యీదురతి 
వ్రాతోక్తు బ్రలకించి 7 కొన క మచ్వాక్యంచు మన్నించి గ య 

న్నౌతి న్రామున కిచ్చి పుచ్చి పరమానందంబుతో నుండుమోా. 72 

ర్, సారా(శ్రువిదుండు సంగర, సూచుండు ధర్హానువ రి రి సువ్ర తుం డగునా 

భారమణునితో నిటు నిపష్కారణముగ వై వేర మె త్తం నీ కగునే. 18 
శే. హితులకై వడి నీయ్రో,ల నిచ్చకములు 

గజపుదురు గాని కీడు మే లెటింగి భయము 
మాని మో మోట దక్కి 'సేముంబు గలుగు 

నట్టి తెజింగు బోధింప లేరయ్య పీరు. 174 

చ, హీతీమును గీ ర్తివర్షన మహీనసుఖ ప్రద మాత్మరతణో 

చితహిత మైననాప లుకు చి త్తమునం దవిలించి రాఘవా 

దొ తకరచాపము _కృమణిపుంఖసవా సక రాంళుసన్ని భా 

ప్ర తిహతతీశ్షుబా ణముల పాల్పడ కార్యము నిచ్చి పుచ్చుమా, 175 

లే. భీమవిక్ర ముం డె డై నయారామభూమి 
కాంతునకు సీత నిచ్చినం గాని పుత్ర 

పౌ త్రపురరాష్ట్రాబలకోశ మి శ్రీ జనుల? 

గా-చీకొన నొం డు పాయం౦పు లచ నీకు. 116 

క. దనుజేంద్ర ళూరుం డగున, యిస్టీనకులునకు జనక పుత్రి నీకున్నం బురం 

బును నిఖలరాశ్రిచరులు క,దనమున నశియింతు రంత తథ్యం బరయన్. 111 

సీ, దుహానీయ మేరుసమానధీరుం డగు రాము. డంబుధి చాంటి రాక మున్నె 

వారివికృమూటోపు-లగువనాటులు రోపపరవళు లై లంక సొరక మున్నె 

కులిశ భా రావాలి గూలు కై లంబులపగిది రాతను ౪ లాజిల బడక మున్నె 

130 



994 గోవీనాథ రామాయణము 

యసమూన కాల కటాతో గ్రశ్ రపరంపరలు నీతీలలు ద్రుంపకయ మున్నె 
కే, యసురకులనాథ నాపలు కాదరించి, శిష్టనిందిత మయమొనమూచింత విడిచి 

మెచ్చుగా రామునకు సీత నిచ్చి పుచ్చి, లంక యేలుము కడునిరాతంకముగను. 
వ, అని బహ్ముప్రశారంబుల హితోపదేశము సేయు చున్న విభీషణునివచనంబు 

లాకర్ణించి 'రాతు సేశ్వురుం డగు రావణుం డమ్మాటలు గీటునంబుచ్చు చు సదు_త్త 
రుండు గాక నిరు త్సకుండై యెల్లవారల నిజనివాసంబులకుం బోనం బనిచి 
యప్పటికొలువ్రు సాలించి తాను నభ్యాంతరనుందిరంబునకుం జని యాశా తి 
డపి మజునాండు ప్రభాశకాలంబున నెప్పటియట్ల కొలువుకూటంబునందు 

బంధుమి త్రమం త్రి సహితంబుగాం జేరోలగం బున్న యెడం ల పథ ర్యార్థనిళ్చ 
యుం డగువిభీషణుండు 'కాలన్టికరణీయం బులు దీర్చి సముచిత ప్ర కారంబున 
నిజమందిరంబు వెడలి కె లాభ్ర చయసంకాశంబును మేరుమహీధరశ్చంగసంగ 
తంబును సువిభ క్తమహాకత్ష్యంబును మహోజనపరివృతంబును నా_ప్పపర్య్యా ప్ప 
రతీోగణసురశీ తంబును ననుర _క్షనుహామాత్యనీతివచోవిజృంభ మాణంబును 
మాతంగనిశ్ళా వ్రసవ్యాకులీకృతమా దతంబును శంఖదుందుభిపటపవా కావా లీ 
తూర్య నాదానునాదితంబును బ్రనుదాజనసం'బాధంబును బ్ర జల్పీతమహాపథం 
బును ద_ప్పకాంచననిక్యూవాంబును భూపషణో త్రమభావీ.తంబును రత్నసంచ 
యసంబాభంబును గంధర్టినగరాకారంబును మరుద్యుతుకిన్నరోరగవముందిరసుం 
దరంబును దౌర్య క్రికముఖరితేంబును నగురావణునిస భామండపంబు డాయం జని తేజోవితతరళ్మిమంతుండు ఫీమకన్తుండు నగువిభీషణుండు నూర్యుండు మహోభ్ర పటలంబు ప్ర, వేశించినకరణి నమ్మణిమందిరంబు వ వేశించి వేదవిదు ౧గుబ్రహారాశుసులు గావించువిజయసం శి తంబు లెన పుణ్య ఘోవంబు 
లాకర్షించు చు దిలపాత్రసర్పిర్రాజకుసుమాతతల చేత బూజతు లగుమంత్ర బ్రాహ్మాణకోవిదబ వ్యరాకుసుల విలోకించుచు నెకనెడ నెదురొని యాతు థాను లిచ్చుపూజనంబులు 7 కొనుచు నిజతనుచ్భాయావి కేమంబునం దత్స 
భాంతరకుడ్యంబు లెపి సువర్ణమయంబులు శేయుచుం జని యన్న చరణంబుల కభివందచనంబు. గావించి తదీయకటాకోనిర్ది ష్టం బగు హేముజాలవిభూవీ శం బైన నముణేమ మరు చి రాసనంబుకొడకుం జని సవినయంబుగ జయశబ్దంబున రాశ్న్స నాథు నభినందించి యుచితభంగి నాసీనుండ్రై. దేశ కాలార్థత త్ధ్వజ్ఞుండును ద్భ హ్లలోకపరావరుండునూ యు_క్తీనిశ్లి తార్టుండును ననుష్టితేవందనాది కి యా క 
ముండు నగునతం డన్న కభిముఖుం డై మం త్ర కాలనిర్ణయం బెజీంగి మంత్రి సన్నిధియందు దుర్న్వయంబు బోధించువారి నెల్ల నివారించి వసంగవళంబున రా జునీ తివి ద్యా విలాసంబు లగువాక్య ప్రకరణోపన్యాసంబుల నతనిచి త్తం బొక్కి౦త మె త్రపజచి 'హేతునిశ్చితంబును ధర్మ్యార్థసహి బు నగుసాంత్య 
నాక్యంబున ని పనియె, 

[79 



యుద్ధకాండ ము, 895 

_ంర్టుర్టు విఖిషణుండు ఇండనమాటు రావణునికి బోధించుట. రయం 

ఉ, రశాతసనాథ సీతే నగరంబున నుంచిననా(టనుండి మ 

దీగతుకు దూర్నిమి త్రములు' వేయివిధంబుల. వదోంచెమంతసం 

ధువీతుం డయ్యు. బావకుండు ధూమశిఖాకలితస్ఫులింగుగ డై. 

యతయకాంతిం జూపండు నుఖాయతీనంబుల నేమి చెప్పుదున్, 180 

'కే,.అరయ నగ్నిషఘ్టములయందు నగ్నిశాల 
- లందు బ్రృహాస్థలులయందు నధిప కాన 

నయ్యెడు సరీస్ఫపములు హవ్యములయందుః 

జాలం దోంచెడు సొంద వీవీలికలును. iSt 

క రావణ పాలుం గురియవ్యు గోవులు విమదంబు లయ్యెం గుంజరములు హే 

పూవిహ్క_రణము లుడిగెను, భావింప గ్రాసములకుం వాని వాయంబుల్. 122 

'తే.దానవో త్తమ యుష్టా9శ్వతీరఖరములు 
మేంతలకు. బాసి చింతాజడాతురత్వ 

నులమికొన నూర్షవ్రరోముంబు లై యనార 
తంబు. గన్నీరు స్చుం బ త్తనమునందు. 183 

మ అనుమానింపక సద్దగోపురవిమానా,గ ౦బున న్పంతతం 

బును గాకంబులు గృధ్ర సంఘములు గుంపు బ్లట్రి రక్ వినా 

నముం దెల్చ్పెడుమాడ్్_ మో, సెడు రసీం జర్చింపంగా సంధ్టలం 

దనఘా ఖోరశివాభిఖుోషణము లట్లాలింపంగా నయ్యెడీన్ . 194 

క. మజియుం బురద్యారసము, త్క_రము ౨ నాంసాడఖగమృగన్రాతేము ల 

ప్పరుసున గుమిం గూడి భయం,కరగతి వాపోవం దొడంగింగర్భురతిలకాం 155 

వ. మణతియు రావతసనినావంబు లశనిస్వనసహితంబు లై నిరంతరంబు ఏవనరబడుచుం 

. డునిట్టియా త్పాశతసూచకదుర్నిమి_త్తదొషంబు సమ _స్పజనంబులకుం బృత్యవంబు 

గాల గానంబడు చున్నది గావున, [66 

క, విను మూదోషంబునకును, బనివడి నీమనమునందు. శ్రాయశ్చి త్తం 

బొనరింపం దలంచి తేనియు, జనపతికి నొసంగు మివుడు జానకి నధిపా. 157 

ఇా,సాకల్యంబుగ మం తేనిర్హ యకళావాతుర్య మేపార న 

స్రోక ప్రాఢీరు గగ్గముం "జెలిపి రీదో పా చరా మాత్య్వకు 

ల్నాకుం చోంచినభంగెం బెల్పితి నృపనాన్టయంబు నీళంటిలో 

నీకుం వోంచినదాని. జేయుము నయోన్వేపంబు చింతించుచున్ [38 

ఆ. వను నీకు. గర ముతీ(గి బోధింపంగ, నెంత వాండం దోంచినంతీవట్టు 

తెలిసి తెలియ కిట్లు పలికితిం దప్పుగా, నెంచి కనల కిటు సహింపవు మధిప. 169 

క, అని మంతి ముధామున నొ,ప్పినవై రివిఖీపణు-డు విభీషణుడు హితం 

మును బథస్టము నగుబోధము, వినయంబున( 'దెల్పె దె త్వవిభునకు. జెలియన్, 



౪96 సోవీనాథ రామాయణము 

వ ఇట్లు బోధించిన హితంబును నుహోర్థంబును మృదు హేతుసహితీంబును భూత 
భవిహ్య ద్వ రమాన కాలయోాగరంబు నగువిఫీషణునిబాకన్టింబు విని రావణుం 

డుపస్థితక్రో ధుండును స్వగృహీ తార్గని వేశవంతుండును నై యిట్లనియె. 9| 

ఉ. ఎక్కడిమాట లమ్మనుజు జేక్కియ నంబుధి డాటి రాంగలం 

డిక్కడి కన్నుహీతనయ నేపగిదిం గొని పోన నేర్చువాం 
డుక్కు_న నిం చముఖ్యసురు లొక్క_టః దోడయి యె త్తి వచ్చిన 
న్నిక్కము నాదుమ్రల నని నిల్వంగ లేరు విచార మేటికిన్, 192 

వ. అని పలికి యద్దినిజసై నృమర్షనత మ బాహుబలవి కృముం డగుదకౌననుండు 

పీతేవాది యగువిఫీషణునిం బోనం బనిచి కొలువు విడిచి నిజనివాసంబునకుం 

జని విఖీమణాదిహితవాదులవాకస్టంబులయం. దనాదరణంబు. జేసి మైథిలికామ 

మోహీతుండై మంత్ర యోగ్య కాలం బతీతం బగుచుండ యుద్గంబు సం,ప్రా 

పం బగుచుండ సుహృదమాత్యులతోడ మంత్రప్రాప్తకాలంబు నిరూపించి 

పపిణారిక లొసంగుగంధమాల్యంబులు గై కొనక సుహృదులు చేయుహిత 

ప్రసంగంబులు వినక యొక్క భంగి నారాల్రి6 గడపీ మటు నాడు సూరోక్టిద 

యసమయంబున( వాపకర్శంబులచేత నతిపాపుం డగురావణుండు జవాశ్వం 

బులం బన్ని యనర్భవుణివిద్రుమసువర్ణ జాలకింకిణిసహ స్రంబుల నలంకరించి 
నేమీనిర్థోవణ విఫీషణంబుగా సూతుండు రథం 'ాయితంబు చేసీ శతేచ్చిన 

సముచిత ప్ర కారంబున నమ్మహనీయస్యందనం బెక్కి యనంతరుచిరో_త్తంస ప్రభా 

పటలంబు దిక్కు_లం బిక్కటిల్ల నసిచర్మధరులును సరాష్ట్రయుధ పరిషమృృతులును 

శూలగదాపరిభువాస్తులును శ. క్రితోమరపరశ్వథపాణులును నానావిధభూషణ 
భూమీ తులును నానావికృత వేషులునునతిరథ మహోరభులునునగుయాతుభానులు 
మ త్తమాతంగతురంగశ తాంగంబు లాకోహించి వెనుక ముందజ నుభయ 
పార్ళ స్రంబుబ బలసి చను బేర శంఖ కాహళమృదంగపటహాపణనదుందు భిపీణా 

వేణు ప్రనుఖనిఖల వొద్యస్పనంబులు బోరుక్లంగ నేమిరవంబు లూార్జ్తగర్దార 

వంజులభంగి నింగి మాటుగట్టి మోయ ముకాజాలవిభూవీతం బగుపాండర 

చ్చ త్రంబు సంపూర్ణ ని శాకరునిమాడి,_ మ _స్పకోపరిభాగంబునం బండు వెన్న 

లలు గాయ హేనునుంజరీగర్భంబులును శుద్ధసృటికసదృశాకారంబులు నగు 
చామరవ్యజనంబులు సవ్యడశ్నీ ణ పార్శ ప్రంబుల నలంకరింప6 గొందబటు నికౌచ 

రులు నువర్ల వేత్త పాణులై సందడి జడియుచుం బురోభాగంబున నడువ సూత 
మాగధవందిగొయకవై తాళికు లంతంత నాటలం బాటల స్తుతినినాదంబుల 

నభినందింపం గృ తాంజలు లై యిరుదెసంం జాలుగొని రాల్రించరులుళిరంబు 

భొక్కి..౦తే వాంచి యభినంచనంబులుగావింప్ర మం త్రవిదులగు బ్ర ప్థావాతుసులు 
కుసుమాతుతేలు చల్లుచు నాశీర్వాదంబులు సేయ రమ్యహర్శ్య్యంబులనుండి 
రాతమసాంగనలు లాజాతతకుసుమముకాప్టలంబులు నేసలు చల ననంతవై భి 
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వాభిరంజితుండై యద్దనుజకుంజరుండు రాజమౌార్షంబున నాస్థాన మండపంబు 

దరియం జని మొగసాల నరశంబు డిగ్గీ సువర్ణ గజతా సీర ంబునుశుక్షస్స టికాం 
_ షే రి 

తరంబును రుక _పట్లో గ్లరచ్చదంబును ననేకపి శాచశ తాభిగు పంబునువిశ్వుకర 
బాజీ 6 5 . న ఆటీ 

నిర్మైతంబును జిత్రరత్న ప్రభా విరాజమానంబు నగునన్ముహనీయమంది3౦బు6 

బ్ర వెళించి యందు వె శూరగవిరచితీంబును బ్రీయాకాజినసంన్భతేంబును మహో 
శై అల్ల జ అ టో వ్ 

త్సవాశయంబును బద్భారాగ మణిస్థగితంబు నగురుచిరాసనంబున సుఖాని 

నుం డై సమ సలోకరమాదముం డె నూగాశసీరుండుంబో లె వెలుంగుచు నక 

అడు, 1 గీ వుండు 193 

రుదు రోపణుండు మంత్రు అ నందజ రావించుకు. రథం 

వారులం జూచి మోరు రభసంబున నేగి నుదీయకాసన 

స్పారబలంబు తోడుగ వెసం బురిలోం గలవాగి నందణి 

సగీరక తోడి తెండు తటి వచినయప్పుడు పీన్న పెసుం 

సప కార్భనిశ్నయ ము నయిట ఇని నీలి గొవ్రనన్. 194 
ww 

అనిన విని - 195 

ఆనిశాచరులు నుహ్మోప్త సాదం బని వెస నేగి లంకలో ఏథ్రుఐంచు 

రమ్య మందిరచత్వేరములందు మేడలయందు విహారశయనములందు 

నుదాాన వనముల నుపవనంబుబయందు వసియించి యున్నకాకుసుల కెల్ల 

దశకంఠ శొసనోన్షతిం చెల్ప విని వాకు వెజచుచు. గొంవణు కరులం సొంద 

॥ ఆ శ్వ్రముల నొంకలు వముహాళ తాంగ ములను 

గొంద అుప్పఖర వ్యాఘ్రగోవృషముల. 

దీవ్రగతి నెక్కి కొందజు “జేవనములం 

జనీరి విభు. డున్నయాస్లానసదనమునకు. 196 

. కట్లు గూడినదంతి వాజీం (ద్రవీర భటళశ తాంగమహోక దంబముల చేత 

నప్పురం బొప్పె నప్పు డత్యేద్భుతీముగం, బశ్నీ గణములవేత నంబరముకరణి. 

యచుద్ధు విఫీనణుండు రావణునఫామంటపమునకు వచ్చుట... వధం 

9 ల్తెజంగునం జని యయ్యాాతుధానులు తమతనువావానంబులుడిశ్షి గిరిగుహో 

ళ్ ఫ్రింతరంబుం బ్ర, వేశింఛున్భ  ప్రకంఠీరవంబులచాడ్చున నమృవానీయస భామండ 

పంబు6 బ్ర వేశించి తగన తెజుంగున దశకంళుని సందర్శించి తేచ్చరణంబులకుం 

బ్ర ణమిల్లీ యతని చేతం బ్ర తివూజితులై కదనుమతేంబునం గొందబు వీఠంబు 

లందును గొంద జా స్తరణంబులందును నొందణు వితర్ణి కొలందును గొంద ఆసనం 

వృత మేదినియందునుం గా నందణు యథార్హ స్థానంబుల నాసీను తెరి నిశ్చ 

యార్థంబులందుం బండితు లగుమం త్రిముఖ్యులును గర్మసహాయు లగునచూ 

త్యులును బుద్ధిసంపన్ను లగుహితులును గుణో చేతు లగుబాంధవులును శూర 
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లగుదండనాయకులును ననుర క్షు లగుమిత్రులును నమానసుఖదుక౪8ఖు బగుపు త్ర 

పొత్రులును వేకే్టజ యరుగు దెంచి సముపేతంబుగాం బొడసూపి పూర్ణ నునో 

రథుల తచ్చాసనంబునం దదీయ శే నుంజు విచారించుటకుం దత్సభాంతరకుడ్యం 

బులందుః బృతిబింబికసర్వాంగులై యహ్హైాసనంబులం గూర్చుండి రంతకుమున్న 

యుత్తుంగతురంగంబులం బూన్చినసువర్ష్య వ న మణివిచి త్ర శయుగాతుకూబర ధ్వ జ 

చక్ర, ప ప్రృముఖసర్వాంగ సుందరస్యందనం బెక్కి చమజెంచి యున్నవా' డగుటం 

జ్ మహాతుం డగువిఫీషణుండు తత్సమయంబున మొగసాల నరదంబు డిీగి 

వినీతుండై 'యస్నకడకుం జని నిజనానూాకురంబులు నొడువుచుం దచ్చరణంబు 

లకు నమస్కరించి త'ళ్చార్శ వ్రంబున నొక్క_సువర్హ వీఠంబున నాసీనుం డయ్యె. 

బదంపడి శుక సారణ పృవాస్తులు చవనుబెంచి  శావముననుమతంబున యు క్షప్పచే 

శంబులం గూర్చుండి 1 రిశ్లుల్ల వా రును సువగ్ల మణిమయ కరుండనమండి తసరాషంగు 

లును సుగంధిగంధసారక్ స్తూరికాకక్సూరాగరు చందన దృ దవదిగశరీరులును బరా 

్థగకునుమమాలికాలంకృతులును దుకూలచేలధరులునై * రానణుని మొగంబులం 

జూడి_ నాటించి పృథగాసనాసీనులై యుండ నప్పుడు కు తదీయపుపష్పుహారగంధ 

సారపరిమళోల్లాసభాసురం బై యమ్మణిమందిరంబు గంధమాదనంబుకరణి 

శోభి్రై నిశ్తెటంగున బంధువిశ్రా మాత్యేసామంకపు శ్ర ఫా అభా తృసుహృజ్ఞన 

సేనానాథపరివృతుండై. దశొననుండు తన న్యధ్య బేశంబున వసురు పట్రా దెత్య నురుద్ద 

ణమధ్యుంబునం జేడరిల్లునవాగ్రాతు నిచందంబున నందం బగుచుం గొండొక 

సేపు కొలువై యుండి యంత నొక్కింత కార్యప్రసంగంబునకు. బూర్వరంగం 

బుగాం బ్రవాస్తు నవలోకించి యిట్లని యె, 198 

అనురారి నేండు కామాస కుం డె గృహా కాంతస్థలంబునం గార్యగోవి. 

సల్పుచున్నాండు తత్పందర్శనంబు నేటికి లేదు మిరు రేపకడ రండు 

పొం డని యెప్పటిపోల్కి. గొల్వుకు వచ్చువారి కిం డ్రాదిగీర్వాణవరుల 
సల 

కెజింగింపం దగు నిశాచరుల నల్లవంకులయందు నిల్పుము తక్కి నట్టి యడల 

+, నొరులు రాకుండ6 దలకొని యుండునట్లు 

కాపు పెట్టు మటన్న నా కరణి నన్న 

పనులు సమకూర్చి యెప్పటిభంగి విభుని 

మ్రోల గూర్చుండి చేతులు మోడ్చి పలికె, 199 

ఫా. దేవా దేవరవారు చెప్పినటు లంతే ప్రీతి నిప్వీటికి 

క, 

న్మావింపం దగ లాంశివారు వొరకుండ న్లో వెలి౯ ధీళుల 

వేనా రాతులం గావు పెట్టితిని సం చేవాంబు వోంబెట్టి యే 

తోవ న్మేలగు నట్టిమం 5 త్రనమయోాద్యోగంబు వోటింపుండీ. 900 

నౌ నౌ విని 'నంతోవము మది, , నౌవిర్భన మంద సభ్యు లందటు విన ను 

శ్రీ విభవ మెసంగ నార, వమోవిభుం డిట్లనియె 'రాజ్యనసుఖహీతరతు: డై జ, 9201 



శే, 

క్ట 

యుదకాంగము, 899 
ఖో 

రుతు రానణుడు సభ్యుల కాళోచనీయాంకంబు6 జెల్పుట. ఛ్రుతుం- 

సారథ క్యార్థ కాచుక్ళ చ్చ (ముల యెడ సు 
ఖభాసుఖహీ తాహితములు వి వీ, యావ్రి యములు 

నముటీ యు లాభవ్యయంబులు ఇజిల్ పతెకి( 

గర మెజీంగింప దత్వులు గారె మారు, భల యై ప్ో 

. భువనత్షోభకరప్ర ప, తాపముహిమస్సూ రి నృృపహాడ్భానువా 
సనయ కే శజయరబు మున్నుగ సమ స్తా స్టకృత్యంబుల 
నృవదాలోచనవూర్వకంబుగ నొనర్ప : న్నివ లత్వుంబు నొం 

దచు మున్నెన్నండు మాకు నిర్వవాణ మేథా క కియు కంబు లై. 2083 

వసుగుద్రాదిత్యనురు, దిగీస సరంబులు ళకు కునకుం ద్రివ్ ,విష్టపరాజ్యుం 

బొసంగిన క్రియ నాకును రా .కసరాజ్యిపీభాతి మో రొసంగంగ వచ్చెన్. 204 

. ఆకతశకార్యం డతివిఖ్యాతీబలుండు పం _క్రీకంక కుం డని సర్వజగ 

"దాస్ట్రాశము నను గొనియాడుట, ఛాతీ వరంబునను మోకతంబునంజుండీ,. 205 

మ.అను రేం ద్రాదిదిగీళు లేఘునునివాహాస త్త వ్ర మూహించి చి 

వ, 

చ, 

త్రమునం గూ+రినళితి నాకు నెపుడు నాస్యంబు గావింతు ర 

య్యమిత స్థైర్యుందు కుంభ కర్టుం డతినిద్రాస కం డొట నము 

దము డై శ యింతకుము న్వజుంగండు మడీయం బె నవృత్తాంతమున్, 206 
, అతండు న యానయజ్లుండు హతా హీ తకోవిదుం డా త్త శై ర్యుండుం 

జతురత మాసవట్క_ము ప్రసన్ననుతి న్నిదురించి సం, ప్రబో 
ధితుం డయినాండు నేం కత్తని తేజమున న్విజితారినై కకం 

బతులిత సౌఖ్య సంపదల నందుట యుక్తము గాదె మాడంగన్, 207 

అని పలికి యవ్షశాననుం డంతే కంత కగ్గలంబుగా. దనచి_త్తంబు నీతాయ త్తం 

బగుట నొక్కింత కామభారావసన్నుండై “ పాపస్వభావంబున వెండియు నిట్లనియె, 

అకట మహో ప్పృయాసమున నవ్విపినంబున నుండి జానకీం 

జకితమృగాతీ నమ్మనుజ నాథపురం ధిని భేగవాంఛ న్రు, 

క్క_క కొని తెచ్చితే౯ ది్టరదగామిని నేరుపు లెన్నియన్న ను 
చ్చికలకు వేడ్క సేయదు భోజింపదు తలము నేమి సేయుదున్ + 209 

ఆయంగనకుం బలం గల, నా యతిరుచి రాంగసౌష్ట్రవములు జగములం 

చేయంగనలకు నైనను, దోయ'జ చములలోనిమించుకో సరివచ్చున్ = 910 

. ఉల్లమునందుం బ్రేమ దళుకొ త్ల సదా విభునే తలంచు. చా 

నొల్లదు భూమణాంబరము లొబ్లదో నవ్యసుగంధి చందనం 

బొల్లదు భూపషణాంబరనము లొల్లదు మజ్జన పానభోజనం 

బొల్లదు పువ్పమాలికల శొల్లదు రమ్యవనీవిహారముల్.. 211 
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ఉ. ఎప్పుడు వచ్చు. భ్రాణవిభుం డెప్పుడు ద్రుంచు డశాన్యు నాజిలో 
నెప్పుడు వేడ్క_ నన్నుం గొని యేగు నయోధ్యకు నంచు నాకు జే 

"బప్పుడుః గోరుం గాని సుఖ మించుక గోరదు డాయ దన్యులం 

డ్రిప్పదు రాముమార్లగతదృక్పయము _ల్రదధీనచి_ త్త మొ, 212 
తేవబ్సభుడు వచ్చునో యనువాంఛం చేసి 

తరళలోచన యొక యుండు తేడ వొసంగ 

వలయు నని నన్ను వేండిన వరుస దాని 
కనుముతించితి నదియు డాయంగ వచ్చె, 918 

చే, ఆచకోరాశీ కంకీరవానలగ్న 

కార దేందునిభానన వారు హేమ 

బింబనిభ సౌమ్య పుళిననితంబ మయుని 

మాయ క్రియ నామనంబును నురుబుకొలి పె, 14 

క. అరణనఖంబులు విద్రుమ, తరుణంబులు పద్మరాగతలములు నగుత 
చ్చరణంబులు ధృతదివ్యా, భరణంబులు సంతతంబు. బాయను. మదిలోన్,. 

చ. అరుణమరీచికై వక్తి పాుతాళను హేతి క్రియం జెలంగున 
_శ్రరుణిని దన్యనోజ్ఞ ముఖ తామరసంబును దద్వినీలసుం 
దరక చపాళిం దత్స్ఫభథునితంబము గాంచినయంత మల్లీకా 
శరుండు దురంతదుస్పవాని శాతశరంబులపాలు సేయండ్నే 216 

లే శోకసంతాపనిత్యంబు భీకోరంబు, దుగఖవార్ష సమానంబు దొస్సవాంబు 
నధికదుర్వర్ల కరణంబు నగుదురంతృకాముభరమున మిక్కిలి గానిపడితి, 217 

ఆ. కాంతహృదయ మెంతకఠినమో యేండాది,నుండి బహువిధముల నొక్కరీతి 
వేడుకొనిన వినదు వీభున్నివె మోహాంబు, విడువ దించు కై న వెజవ దకట, 

కే, వేయిభంగుల నిత్యంబు వేడి వేడి 

వెలది యనుకూల గామికీం గలంగి కలగి 
కామహాణానలంబునథ గ్రాలగ్ త్రాగి 

యలసితిం బధథి శ్ర మశ్లాంతహయముకరణి, 219 
క, నిరపమస క్వాకీర్లము, దురంత మల్ భ్యమైనతోయధి నివు జె 

_క్రెజంపన దాయెద రచ నరవరు లేమైన నున్న నాకుం జెపుండీ, 220 
తే, వనధి నిక్కము డాంటలే రనంగ రాదు 

మనుజపతిబంటు వానరమాశ్రు( డొకండు 
శరధి నవలీల చాంటి యిప్పురములోన 
నంతలంతలు చేయందే యననాండు. 221 క. మున్నీరు దాటి వచ్చినం గ్రన్నన నరమాత్రుం డయిన రాఘువు. డనిలో 
న న్నేమి 'సేయంగలండు సృమున్న తముతులార మోర లూహీంవుం డిశన్. 222 



క్, 

యుద్ధ కాండ ము. 401 

మును చేవాసురయుడ్లం,బున గెల్ట్చుట మ్ ప్ర భావమునం గాదె ప్రభం 

జనసుతు6 డాదిగం నీచుల, నినకులజుల నట్లు స జయింపలగ కాజ లిల్ణిగి 

ఉ. ఇక్కడ సీత యున్నవిధ మెంతయు వాయుసుతుండు చెప్పంగా 

యడం 

నెక్కడ 'లేనికిన్కం బృథధివీళుం డు కీశచమూ స మేతు, జై 
తక్కున యమ్మృహాజలధి దాంటగ యగ్నము సేయుచుంకం భో 

ల్నిక్కన నిరేతవ వట్టు రజనీచరులార కంచి మాకంగన్. రర! 
మానుగ:ం గంధి దాయటం గలమొానవుం జెవ్పుండు లేడు ధా.తి న 

«4 
లో 

మ్లానవనేత డాంటి గరినుం జశుదెంచుట యంత నిక్కువం 

నః 

న్స్ 

లేవీ 

తే, 

జేనియు( జేయు గల్లు మాన కెల్బను జానకి నిత్రు నంటి నో 

యే నెటు లిళ్తు వధ్యునకు ని నిచ్చినం చౌదషహానియే కదా, 225 

చుడు కుంకకొగ్గుండు గ్రస్తుల తేన యఖ గ్రా యము రాగణునకహం జెప్నుట. దతం 

కావున బహువిధసంశయకలుషీకృతం మై నమచ్చి త్తంబునకు సమాధానం 
చాలోచించి చెప్పుం డనిన నప్పుడు కామపరీతుం కగునన్నపరి దేవ వంబు నిని 

తత్కాలసమాగతుం డగుకుంభ కళ్టుండు కోధారుణితలోచ చణుంకా యిట్లువియ. 

అధిస సీ చేసినయట్టి కార్యము సక నీకిజోధము సేయ నేం మైన 

నెద్ది యెనియు నొక్క హిత కార్య మొనరెంప నృ పతికి నీత జనించునపుడే 

యా ప పులతో కం బరా్రలోచనము నేని సేయుట రె లెస్స శా జేసి పిన 

యోాచింస నే ముగు యు క్ష మైన నసయు 1 మనం జేళొని సేయు టంతె కాక 
సీత నిటు చెకము న్నిది చెప్పి తేని స్ 

యండణము గూడి యోచింతు మంతమింద 

యమున యాముననావమవూచలమును బో ల 

జి త్రమును నిశ్చయమును భజంచు నధివ. వ? 

అడవిలో మానియె యున్నయట్టివాని 
"ముదిత ముచ్చిలి క కొని తెచ్చి పీదప నతీండు 

కార్యమున కెత్తి నచ్చినం గలంగ్ నీడ 

జెప్పుం డని పల్క_ నే మని చెప్ప వచ్చు, సం 

తే ఇట్టిక్సత్యంబువలన నయ్యుడుఫఐబంబు, నితివిదు లి జేజుం గని నిశ్చాయించి 

యున్నవా రది మన కేల యుష్మవభినా, తంటు సిద్దించునట్టివిధంబు వలయు. 
న్డ్ 

జే, అవని నెవ్వాండు రాజ కార్యములు వ్బి, రెలపగ్థతిం “దప్పక యు నట్టి 

క 

గ్ 

నిశ్చి తార్థమనీషుండు నృపవరుండు, వీవప చెందును వుదిలోం దవీంపం డధివ. 

అనుపాయంబున చేయే, ఘనతంరకర ము లోొనర్ప: గడంగుదు రాయా 

పను లన్నియు వ్యర్థము లగు, దనుజకులో త్తమ యప్మాత్ర దానముభంగిన్, 231 

మొదల నొనర్పం దగినపనిం అదఫం గావి వెంచున తయ “పీజపటిప నిం దా 

131 
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మొదల నొనరించునాతండు, నథధ్ధిశ్వుర నయాసయడ్ఞం ష్గు నే ధాత్రిన్ ల్లి బ్ర 

తే, అధ బలవంకతుం జె జైనం ౬ గంత్యోములయందు 

జపల డగ వానిబలవిశే శహషంబుం జూచి 

వానిరం ధ్రంబు సొత్తురు పూని రిపులు 

డనిలి హంసలు క్రాంచరం్రమును బోలె, రితిక 

స్ వాతుశేంద్రా నీవు మూస్చన హకీయస్టీంబున వునంబున6 దలపోయక వ్రాణహోని 

కరం బై నయిక్కార్ఫుంబు. జేసీకి వింతేకు మున్నె యెన్నంకోని నిహతుండ వె 
పొడ వడంగివోవం డగినవాడవు దై వనశంబున రాముండు విషమి శ్ర ం జన 

మాంసంబుం బోలె నిన్ను వధింపక 4 యు వేశం" నింక నా తెజంగు 1 వినుము. 
తే, అధిప నీచే నమార్య క మైనయట్టి, నికపమం బై నకర్ర్యంబు గురుబలమున 

నేను దీన్చెవ నిప్పుడు వానశేంద , మాన చేంద్రాదివై రుం మడియం చేసి, 
జ. వాసవకాలు కనా దగ వహ్నిసహగతు లెన సీఐకం 

తాసురవక్య లై ఇన ధనదాంబుధినాయకు లైన నై రీసం 

త్రాసపిలాసి నై రణశిరంబున రాముని వాని 'నితేమ్ముని ల 
స్ఫాసురలీల౬. జంపెద శతపాచరశేఖర చింత యీటికిన్, 286 

క గరిమా త్రి  శరీకుడ నె న, గురుకూలమూః( దాల్సి నిడుదకోణజులు మెజటయం 

బొరిబోక్ నార్చెడు ననుం గన్ని పురందరుం డై నం బాజిపోండె భయమునన్, 

ము, అనఘా వాదము చేల సర్వక పియూభాధ్యవముల న్యం గెడ 

న దనుజ శ్రైమ్టల రానులవ్షణుల శుంభ ద ద్భంగి నుర్తి ంచి త్ల 

స్టునకా యాత్జితర క్షభిందువులు గిన్మ_కా బట్టి చ గోలెదం 

ప్రేణుతింపం స్ నీకు నిత్తు జయము న య్! “కులా ధీకోరా. ఫ్రం 

క నాయంతవాండు నీకు స , హోయుండు సమగంగ వెజన నగస నే విజయ 
శ్రీయుతునింగా జేసెవ, నోయసురకులావతంస యూజిడు మింకన్. 299 

చ, అప ముండు రాఘవుండు మదనంతబలాభివాతి న ణంబటులో? 

బొలిసి యమతేయంబున కు. బ్ యునవిమ్యట భ్ ర్భృహీన రై యె 

పొల. పుగ రాజపు తి, నిను బొం"దెడు( గావున విజ్షరుండ 4 నె 

తలంకళక వాసితాస సవము nen సేయు మభీష్టభోగముల్. వగ 
వ, అని కుంభ కళ్టుండు నంరంగ ఏజ్భంభితుండై పలికిన సప్పు డొక్కముహూూ ర రంబు 

చింతించి రావణునియభి పాయంబు నొటీంగి నుహోబలుం డగును పహోవార్ము్వుండు 
కృ తాంజలిపుటుం డై యటనిరు. | బత 1 

(sn ర్ం 

చుర మహాపార్ళు వంగు రావణునకు దన యశప్రైయము 6 నెల్ఫాట. రఖురుం 

క. ధర నెవ్వడు మృగోరగ, పరికీర్ణవనంబు సొచ్చి ప్రా ష్టం బగుభా 
సురనుధువు. గోల డానరుం డర్యయంగ బాలిళు కోసం నగు దనుజేంద్రా. 



యునస్ధకాంవ ము, 

ర్ ఈశ్వరుండ వై వ ననీ కొక, యీశస్తరుండుం గలందె చింత మేల విడిచి ఇ 
త్యేశ్వర జానకితోం దగ, శాశ్వతసౌఖ్యంబు గనుము జయశీలుయ వై. 

మ. ఇటు చింతింపంగ నేల బల్మి నిపు డీయింతి న్వెసం బట్టి కు 
క్కుటనృ క్లే తంబునం గాంక్ష ఆం వగ రకోనాథ భోగ్ంపు మం 

తట నొక్కింశ భయంబు గల్లినను జెంతం ద్ర టోవంగా వచ్చుం గా 

కెటులైనం గడు లెస్స ప్రాణము ఘనం బివ్వాంఛితం బబ్బమే, 

అ 

408 

213 

21 

తే, చతురుం డిక్కుం భకర్తుండు శ కృజిత్తు, మహితభుజవీర్యగు ప్ప పుల మమ్లు( గూడి 

తిక శతకోటి చాల్చిన బేవభ ర్ర గ చన సాధింప శ కులు జాన వేం ద 

అధ్గోప నీతికుకలమగు వారిచే సు సుక్ళ, , తంబు లన సామదానభేన 

ముల నతిక్రమించి యలఘిుదండం౦బున, నర్థసీద్ది వక్షయు మయ్య నీవ్ర 

క, వానరయుతముగ నిచటికి, మానవపకి వచ్చెనేని మానక యనిలో 

నానా స్తృశస్త చయములం, బూని నధించెదము శంక పోవిడు మనఘా. 

245 

రురు రావణుడు తన్ను బ్రహ్మ శపించిన తెజంగు మహాపార్ళు కన కెటింగించుట. ఛుథుం- 

వ. అని పలికిన విని యద్దను జేశ్వరుండు వానిహితోేపడేశంబునక నంతోవీంచిన 
యతనిం బొగడుచు నిట్లనియె. 

కే. అనురశేఖర నీచెప్పినట్లి తెజు(గు 
యుక్త మగు నైన దానికి నొక్క వేధ 
గలిగి యున్నది విను మది కడు గరవాస్వ 

మెజటుంగ శెన్గీరు దొంపక యొజుకపటుతు. 

చ .తొలుకరిమించుకై నడి విధూమహు తాశన హేతివై ఖరి 

న్వైలుంగుచు నృభ్రమార్లమున నీరజగర్భునికొల్వు నేర ను 
జ్ఞ ప్రలగతి శగుదానిం జేలువం బగుపాటలదానిం బుంజిక 

స్ధల యనుచాని నొక్కసురతన్విని గాంచి స స్మరాతుకుండ నై, 

క్ర దీను రయంబున6 జని య, మ్లానీని బలిమి సహించి మాను మటన్న 

న్యానక కడు మోహమ్మునం, బోనీక రమించి నిడిచి పుచ్చితి నంశన్, 

కే, ఆనెలంత నాతలోలిళ యెననళిని 

పగిది గడు డనీ వ్రేంగున బ్రహ్హః డకుం 

జని యెజింగింప నవ్విధి గనలి నన్నుం 
గూర్చి యిట్లని శపీయించె ఫ ఫోర భంగ, 

క సురవై రి జీండు మొవలుగ, గుజుతుగ6 బరసతులం బలి లిం నూడితి పని 

ర నప్పుడె నీశీర్ణో ము ఆరుడారంగ నూజు ప్రయ లగు ఫనిక్క_ముగన్. 

క, అని మున్ను కపించన న య్యనమఘునికాపో క్షం దలంచి యితిభయమున నీ 
జనకనుత బలిని గైకొని, ఘనశయనంబునకు. దార్చంగా లేనై కిన్. 

248 
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404 నవీ నొథి రానాూయర౯ణము 

ఆ కాము? డపగుజంచి రణమున నను నోర్వ, గలం కటన్నచింతగాదు వినుము 
వెలు నే క జట - నా 

న్్ నిప్పుడు బలం శరొని భొగంపు వగణవి గామి కాత నకలు పుశ్రు. సన్ల 

, తంవిధికిం బోలో వేము, కరునలికిం బోలె దీవ్రగతియును నాకు౯ 

is _నొరికొనా "కుంబ ఒగ్గు రాఫఘవుం = హరి రగు నాతోడీచివ్వ శేట్రికి వచ్చున్ , 56 

చె సవా కోన నున్న శేస కిని దోలి 

నట్లు పృృతు్య్టవు ౪ నదలించిసట్లు గాడ 

కృ తాంతునికై నడం గ్రాలుచున్న 

వను రషూ: ము డడిరించి చనకు కుల్ల. పిన్! 

క, వినుము మదీయధి నుక్పుర్టిత, ఘనతరవా “పమౌాన కాండంబులచే 

జనవిభునిం బలీయం జేసెవం గనదులగైలచేత గంధ గజమును బోలన్, 258 

క, అనుపనుబబయు కుండ నై, మను చేంద్రుని బలమునెల్ల మాయించెద నె 

ట్లనిస నువయాక్కు_6 డుజ్జ ప్రల, ఘనతీరనత&ి త్రిజాల కౌంకినిబో లెన్, 259 

శే, మూండుకన్నులు గలయస్ట్రమూ క్ నైన 

వేయికన్నులు గల'దేవవి' భుని నన 
మొనసి నిక్తంష శ కండ మున్ను హారస 

ఘిని భనదుః దోలి యీపురిం సొంటిం గాదె, ఇర) 

ఆ, ఆ, మాన వేశ్వుకుండు సత్మరమండిత, చండచాపము క్షకాండములను 

గాలసర్పములను బోలె సంగరమునం గాంచి పిదప భీతి గాంచుంగాక, 261 

రులు. విఫీవణుడు రావణునకు హితము బోధించుట. శుఢుం- 

వ. అని పలికిన నన్ని ళాచ రేంద్రు, నివాకష్టంబులు ఏని యంతకు మున్ను కుంభి కష్టం 
డాడినసగ ర్వాలాపంబు లాకర్షించి హీళవాది యగువిభీషణుండు కొండొక 

'నేస్పు దురంతచింకా క్రాంతుం డై యూరకుండి యంత నొక్కి౦ళ వెచ్చ నూర్చి 

రాతస రాజముఖ్యు 'సవలోకించి పరమార్థయు క్షం బగువాక్యంబున నిట్లనియె. 

శే, భూరితనువు బాహగ్గంతరభోగ రాశి 
యుతము చింకావిషంబు సునీ స్మితమహో 

పటురదంబు పంచాంగుళీపం చళీరము 

నైన సీకాహి పొందు నీ కగునె కోర. 263 
కొ, తొలువల దుర్చోధంబుల, వలనం ఇజెడిసపోక బ్రతుకవల లేని నిశా 

టలలాను హీతుంజ్ నగున్యా పలుకులు విని ఫ్ నిమ్ము పార్థివున కొగిన్, 264 

ఉ. కాలకీటాతుతులలయకాలదినేశకరోపమా నదం 

భోళినమాన హేతుమణిపుంఖని కాతభయంకరోజ్ఞ పల 
త్కీలినిభ ంబు ల చనరదేవుశేరంబులి పర్వ లంకపై 

వ్రాలక మున్నె శీమ్రమున రావణ రామున కిము 3 బానకిన్, 8 



ఉ. సర్వతకూటమాశ్రులును బర్వత దంతనఖద్రునూ యుధు 

బ్పర్వత వాను లుగృబలరాసులు క్ళులు బై బంక జొచ్చి దో 

ర్ల్షర్టీ మెబర్చ జె త్యులం గగంబు వధింపక్ మున్నె శై కై కనీ 

తనయ సుబుద్ధి వై దశరథ ని యపుత్తున క్మ్లు జూనకీన్ , న. 

డ్. అంజేకదండతుల్యము నుహాళనినల్పము వాయువేగ వు 

స్వంతకరంబు నె నమనుజూధిపదారుణబాణజాల మ 

త్వ్వంతగతి న్లస్టీదీయవ్భా సయంబు నగల్బ్చకి మున్నె రావణా 

వంతము మాని యన్హునుజ పాలళిఖా మణి కి కము జూనకిన్, ధ్! 

మ. ఘననాదు స్థృ నట Es స్య యు మృఖిమహో కాయాత కాయో గ కుం 

భనికుంభారతకిజిన, పళోదరమసహాోపా ఠా పదుల న్న రా 
మన లేంద్రో త్రముతో దడ నీవు కలపింప జూచితే ప ణి 

మనుజు ఫిషనవాణ వేగము సహింపం జూల మహాహింపంగన్. 26 

ను. అనుమానింపక నిన్ను 7ల్సినవిభుం డా హైవాయాధీకుం డా 
తని నిక ంచినవా(డు భార్గవకులాధ యుండగా రామాఖున్టి( చ 

య్యానఘు౯ శల్చినపీకు? డీ స్ రసు సోలాధ్యముండు రాముండు నీ 

కును నారామున కెంత నుంతరము రకో నాథ చర్చింపుమా. 269 

చం వారిహయముఖ్యడిక్పతుల నందజ నోర్చిననన్ను మసం జె 
_క్రెజంగున న్ నోర్సు వా? చని మదిం డలపోయకు మమ్మహీశ శే 

ఖరు డొకమ గ్ర ర్త స్ట్రమా్రకుండు గాండు దతొనన పద్య యోనికి 

నరునకు నై నైన  మెచ్చంోగు నయ్య తదీయళల సన్మ్మహా త్త ముల్, 270 
సీ, ఫిండింపండే ్ తల్లి దండ కావనవాసి యక్తికదంబపికోధి నవ్విరాధుం 

జంసందే ముకు సర్వ సై న్యాన్వితంబుగాం బరిపంథిలోకభీకరుని ఖరునిం 

ద్రుంపండె మున్ను నిలింపులు నొనియాడ నసమానబలసింధు నక్కబంధుం 

బొలివ్చచ్చండే తొల్లి యలఘుమాయాబలదలళిత దేవని కాయు. డాటకేయు 

కేనంతలంతేటిశూకు 6 ల ట్లగుచు నుండ, నంతేకంకును నీమువా తంబు ఘనమె 

పుణర్టిజననంశ శేఖర బుద్ధి గ గలిగి, సీత నొసంగుము రామభూ'నేత కివుడు. 271 

వ. అదియునుం గాక, బి72 

సీ. కతదుఖుం డెవ్వస్టని కౌర్యంబునకు మెచ్చి మహీ తకాంచనపదృమాల యొసల 

నిను వాలమున6 జుట్టుకొని జపం జేపార వనధులు నాల్లు నెహ్వాంయ ముంచె 

నాకయేండు బిలనులో నుండి చలంబున మాయావి చెవార(డు మాయం జేసె 

వనధిశై లంబు 'లెన్టుని. గాంచి వెజిచిరి వాని దుందుభిని నెవాప్టండు చంపె 

తేన ట్రబలాలి జయగీలి సబ్బవమాలి, నమిత లేజోవిశేవజితాంళు మాలి 

వాలిని వధించి నమ్మహీవరుని గెలు ననుచుం డలపోయు టది వెజ్హితనముగా' దె, 

ఉ పన్నాగ సీత నమ్మనుబి భ ర్త కొసంగి సుఖంపు ముట్లు గా 
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వ, 

కున్న నభంబుూః చా శినం బయోనిధి సొచ్చినం గృింద డాంగినం 

గ్రన్ననం జంద్రభాస్కరపురందరు లడ్డము వచ్చి కాచిన 
న్నిన్ను నధించు శామధరణీపతి కావణ నిక్క మింతయున్. 274 

అని పలికిన విధీవణునిపలుకు లాకర్ణించి ప్రహస్తుం డిట్లనియె. 215 

మ.కుగతుర్యాజలు మాని మాతు డగుకమోనాథు మైల న్విరో 
ధుల సగ్టించెద పీన్ర చారణనురుద్భోగీం దగంధర్టయ 
త్వులచే సెన్నండు మాకు( బోరు జరికోభంబు వాటిల్ల దీ 

యిల నేం డీనరు. జె న శాధువుని'చే నెబ్బంగ 'బాటిఆడిన్ . 276 
య య 

. అని పలికిన ధర్హార్థకానునివిష్టబుద్ధి యగునవ్విభీషణుం శహితం బైనప్రవాస్తుని 
వచనంబు విని రాజహితానుకాంవ్నీ గావున నూరకుండక వెండ్రియుం బ్రహాస్తు 
నవలోకించి 'హేశ్వ్యసహికం బగువాక్యుంబున నిట్లనియె 277 

. గుబుతుగ నీవ్ర దుర్తుఖు(డు కుంభ నికుంభులు కుంభ కర్ట్లుండు 

స్ప రివాయజిన్మహోవరనరాంకేకముఖ్యులు చాలం గీడు మే 
లెజింగి హితంబు గోర వచియించెడువారలు చే ననరము 

బలి పెడునాండ రాజ్యహీశీకాంతులు గారొకొ మిరు భర్తకున్. 978 

జగతి ధర్ష్యహీను లగునావిచే నాక, పవము తగ జయింపబడని మాడి, 

రాడవర్యుం జై నరాముండు మీచేత, బవరమున జయింపంబడండు సుమ. 279 
యా 

- మన మేడ సకలజగడభి, వినుతపరా క్రముండు 'రామవిభుం డేడ రణం 
బున గెల్చు కుడ వినుమా, మనుజపతికి మనకు వా స్టేమశకాంతేరముల్, 280 

. శతకోటికంయె వాండిమి, వితతోమర్చుధునకంయె వేండిమి గలయా 
వీతినాధము క్షకాండ, ప్రతతుల వేండిమి సహింప రాదు సురారీ. P| 

= మన మేడ నిర రేంద్రా,చనిమివసందోహా 'మొక్క_కై వచ్చిన న 
మృనుజపతిం జెనకలే రి, ప్పనిగొననిదురు కు లేల పలికెద విచటన్. 28% 
మాటల వ్రెసినయంతనె, పాట్గ బలవంతుల డయినపగతుండు సెడునే 
మేటిగ ఖదోష్టతంబుల, వ్రేటున గాఢంబుతేవుము విరియు నె చపుమా. 289 

. అర్హిలి జయాపజయములు, ధ ర్యాధర్యములవలన. దగ జనియించు 
స్థర్మము రామునియందు నృధర్శ్మము మనయందు నొప్పిదం బగుం గాదే. 284 
ఏ నిపు డెంక బెల్పిన న రేంద్రుమవా శప మెటుంగ లేను త 
న్యానితకాక్ష 5 చ్యుతేసమర్థిదురాసద వాత చా ణము 
ల్పూంూనికం క్రుప డ్రములపోలిక నీయురముం బగిల్చి ప్రా 
కానిలిముం దెరల్బునవుడై నే నెజింగెద వీవు రాతుసా. 285 

॥ ఆడినయంకవట్టు చళమారంగం జేసడునంతసు నతుం 

డాడినం గొంత లెస్స తనయంతరముం చెలియంగ లేనివా. 
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. డాడీన6 బొరుషుం బె మనుజూధిపుపంపునం గోంతి వచ్చి యో 

కీడు గలంచునా:ండు మనవి కృమసంపద లెందు బో మయునో. చిదగ్ర 

, నుటియు( గుంభ కర్టుండు విక్ర మోాదీర్లుం డనియును మేఘనాదుండు నిర్జిత 

'జేవనాథుం శనియు నకంసనుండు భువనకంపనుం డనియును ద్రిశీర్చుండు రిపు 
దుర్గం డనియు నతికాయుండు నిర్లిత బెవనికాయుం డనియును చేవాంతక 

నరాంతకులు విత్రాసితాంతేకు లనియును గుంభనికుంభులు రణనంరంభు లని 
యును ధూమ్రాకుణుశగాక్షయూ పాతవి హ పాతములురాత సవా ర్యములనియును 
మహోపార్శ ప్రమహోదరులు శత్ర్రుభయంకరు లనియును నమ్మి మదం బెక్కించు 
కొని యీరావణుండు రామునితో వి గ్ర వాంబునకుం బూని యున్నవాం డది 

యేటివిచారంబు వీరలయం దొక్క_రుండు ననుహనీయపరా,క మునివి క్ర మా 
టోపంబు సహించి రణంబున నిలువంబడువాందడు లేం డీరజనీచరవల్ల భుండు మదన 

వ్యసనాభిభాతుండై తీ క్లుస్వభా వంబున సపరబలవి శేషంబు లెటుంగక యమిత్ర, 

ప్రతిమానమిత్రు, లగుమోచేత రాశుసవినాశంబునందు నీయు కుం డై యున్న 

వాం డట్లగుటం జేసి పథ్యంబు ల ననావచనంబులు .శ్రుతిపుటంబులకు వికటం 

బులె యున్నయవి గావున ననంతేభోగంబును సవా స శీర్ష ౦బును శీమంబును 

మహాబలంబు నగుముహానాగంబు చేత బరివీ, పుం డై నయితేని విశ్వాసంబున 

విముక్తునిం జేసి రశ్నీంపుం డని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 9617 

తేటి వచ్చినపుడు భూవరుం డరయ:గ. బరిపూర్ల కాము లగుభ్భ్ళాత్యుల చేం 

బరిరవీతవ్యుండు నిశ్శాచర భూతగ్భహీత మైనజనము న్చోలెన్. 283 

వీన్నటనాంటనుండియును 'బెంచినకూర్త్యి దలంచి బుద్ధిసం 

పన్నత మార లందటు నృ పాలపయోధిపయగపరీతుం డై 

యున్నద శాస్యుని న్మునుంగ కుండ జేఫాని యుదరింపుం జే 

నన్నహితంబు గోరి వినయంబున సారెకు మిమ్ము వేడెదన్. 289 

. కన్ను గాన కిపుడు 'కాక్కుత్ధే ఎపాతాళ, నవనగహ్వూరమున వ్రాల నున్న 

యీనిళాచ లేం ద్రు, నించజు రథ్నీంపు. డిడియె నానుతంబు తృీనశేవైరి, 90 

. కది నున కెల్ల వారికి సువ్చాత్తులకు నృలకోశదుర్షసం 

"పదలకు నీనిశాటకులపాలునకుం గడు మేలు గావ్రునకా 

వదలనియు క్షి నాపలుకు వాకస్టిముం కోని రామభర్తకుకా 

ముదిత నొసంగునట్లు గం బ్రబోధము చేయుడు మోర లిందజున్. 991 

మానుగ "చేశ కాలమహి నుంబులు వృద్దిపరికీయంబులుకా 

నబలంబు నాత్మ పరశ_క్తివిశేవ మెజీంగి నీకివి 

ద్యానిపుణత్వ మేర్పడ నయానయము ల్పరికించి భ ర్హకుకా 

మాను? ఒథ్యువాది యగునుం త్రీ యె మం క్రి వరుండు చూడం౭గన్, 292 
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వే, అని బహు ప్ర కారంబుల నీతి ప్రబోధంబు జేసిన బృవాస్పతితుల్యమనీషుం డగు 

నవ్వ్రభీవణుని పలుకు లాకర్ణి ంచనె న్రైర్భత యోధ ముఖ్యుండగునిం దృ దజి తీషత్కోప 

దీపాననుండై. యద్దశాననునాననం బాలోకించి యి ట్లనియె 998 

అరురూ ఇం ద్ర, బిత్తు వీభీషణుని6 దెరస్మురించుట. ద్రైత్తుం- 

అతిధీకరు డై నయితాయల(లిమాటల మన శేమికార్య నునర్ధ మిం తెగాక 

యీూబె చై త్యకుల న నింతకు ముని న్నిట్టివాం డిట్లు పలి కెడువాండు నిట్లు 

గావించువాం డెవ్చం డావిర్భవింపండు శౌర్యవి క్ర కృమర్రై ర్భస త్త తృ ప్టవీర్య 
భూరిదర్పవిము క్ర కపుకుషు( డొక కండు గ్ల నహ_లంటుక కా పోనిగల్లు 

నే, గానం టె చ్యాకృతుం డై డే నయీమానహీనుల 

డొకండు ఏ శపీన్న మన కేమి యుమ్మలికము 
తీమ్ముం డనుమోవా మది మౌని తం డి వీని 

బలిమి వెకలంగం బనుపు మిప్పొలము చాట. 994 

. విను మే నొక్క_(డ రణమున, మను జేంద్రుల గీశబలస భునిష్టికముగః జ 

య్యన వధియించెడ నింక నీ మనమున గలసందియంబు మానుము తండ్రి, 

జనపతిపుత్రులు దుర్భయు, లని భీతి జనింప నాడజె ననిలో వారిం 
దునుముంగ ₹ మాలో నొకనీ, చనరాదకు చె డై నం జాలు జర్షింపంగన్ , £96 

, దేవ త్రీలోకనాథు: డగు చేవవిభుంకు పుఠరందరుండు శా 

హావిభవోజ సలుండు కులీ శాయుధు( డుద్ధతి నన్నుం దాంకి నా 
చే వినిపాతితుం డగుట చి త్తమునం దలపోయ వల్వ చే 
రావణనందనుం డరివిరాముం కన న్విన లే జగజ్ఞ ముల్, 297 
అమరవిరోధి తొల్లి చలమార సుశేభమ్ముః చా'కి వీకతో 
సమర మొనర్శి చానిం శైలు చం బడంద్రాచి తదీయదీక్టడం 

తము బెకలించి తోడుపడం దాశంగ వొచ్చిన నాకవీరులిం 
ళో మమున నండఆజిం బలుడదెజంగుల మోదితిం గాదె యుదతిక్. £93 

థి 
. తట్టియేళు గలుగ నధిప నీ కాపద, లేల వచ్చు రివుల కేల జయము 

గలుగు హీనమాననవు లనంగ నెంత వా, రడలు నుదికి నించుకై న లేదు,[909 
+ అని పలికిన నింద్రకల్పుండును దురాసదుంసను నుహో కేజుండు నగునిం ద్రజిత్తు 
పలుకు లాకర్టి ంచి శ శ్రుభృద్వరిమ్షుం డగువిభీషణుండు వాని నవలోకించిప సునం 
బున గర్హి ంచుచు ని ట్లనియె. 800 

ఆరిథి విఫీష్ణుం డిందృజిక్తును శిందించుట. శుశుం 

ఓరిదురాత్త నీకు సమయోచితమం త్రమునందు నిశ్చయ 
స్ఫారత లేదు మూర్జుండ వఫకప్టమనీషుండ వట్టు గావున 
న్వారక యర్థహీన మెగవా కము నంశవినాశనార్హ మి 
ట్ల్యూరక యుచ్చరం చితిని యోడక దీన జయంబు సల్లుచే, 801 
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కే. రాఘనునితోడం గలవాంబు ప్రాణహాని 
జెచ్చు నని యెంత జెప్పినం చెలియ కిట్టు 

పలికి దుర్మతి బోధించుకతనం బుత్తుం 
డనుప్పవానంబుచే వైరి నైతి ఏవు. 802 

క, అతిమాథునిం య్రూరుని దుర్మతి నతిసావాసుని నిన్ను మంత్ర సమిోాప 
శీతికిం దెచ్చిన రాక్షస, పతికిం జే టగుట శేమిపాటి దురాతా. 

వ. మణీయు మూష్టుంకవు నసయరహితుండవు తీక్షస్వభావుండవు దు రాత్తుండవునీచ 
మతివి గావున చేశకాలంబు లెటుంగక యజానంబున వలచినచందంబునం శ్రీ లె 

దవు దీన నేమి యర్థసిద్ధి చేకుటు బ్రహ్మశాపప్రతిమస్తభంబులును గాలనికాశ 
'సాపంబులును యమవండకల్పంబులును సూర్యమరీచిసన్నిభంబులును నగు 

శామునిశరంబులు సహీంస నిం చెన్ప్టుండును సమగుండు గాః డిన్వాక్య్థంబులు 

సతస్టంబులు గావున నీదుక్విణారంబు విడిచి విచిత్రదివ్యరత్నసువర్ణ భూమణాంబర 

సమనిస్టితేంబుగా సీత సోరఘుపుంగవునకు సనుర్చించి యమ్షహోత్షునిచరణంబులు 

కణంబు గొని వీత కె కులము యుంచ మని పలికిన నతనిపలుకులువిని కాలచో 

దితుండ రావణురిసు కోధవిశేవంబున నే త్రంబుల నెణ్బదనంబు గదురం బరు 

వషవాకరంబున నవ్విఫీవణాన కి ట్లనియె. 804 

రుదు రావణుడు విభీషణుని బరిథవించుట. థైధం- 

ఆ, క్రూరభో గితోడం గూడి యుండగ వచ్చు బగతుపంతం జేరి బ్రతుక వచ్చు 

రివుల నొగి భజించుకపటమిత్రు నిపొత్తు గూడి మనంగ రాదు కీడు 'దెచ్చు.కి0ర్ 

సీ, తనవారి కాపడ తీలకొనినప్పు డానంద మొందుట మేలు పొందునప్పు 

డోర్షీక యుండుట యు త్తీములును భర్యశీలురు నగువా రిం జెనకీ హేయ 

సరణుల నొగం దిరస్మ_రణంబు లాడుట భూపోపక్ మొణంగి కూరవరునిం 

బరిభవించుట మజ ప్రచృన్నహృదయు లై భయము వాటిలునట్టిభ ౦గి వెదకు 

"లే.టాత్మలోం జూడ భువన త్ర యంబునందు 

జ్ఞాతులకు నీగుణములు నై సర్లికములు 

నగు కొజింగి నాంట:గోలె మదాత్మయందు | 

నమ్మకున్నాండ నీబాంధవమ్ము నెపుడు. 806 

వ. ఇందుకు నుదాహరణంబుగా నొక్క పద్మవనంబునందుగ జ గవాణపాశవా స్తులై 

తమ్ముం బట్టవచ్చువారి గజగ్రాహీ పుకుషుల నవలోకించి గజంబుల చేత. గొన్ని 

గీతలు వినంబడి యుండు వోనిం జెప్పెన నాళ ర్షింపుము. 307 

కే, పావకుం డన్వశ స్తము ల్పాశనిచయ 

మరయ వమూశెందును భయావహాములు గావు 

పూని స్వార్థ ప్రయుక్రంబు లై నయట్టి 

యవియె చాయలు వోకు భ యావవాములు. 908 
Tota 
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దురు. విఫిషణు. డోంతేరిక్షగ తుండ రాషణుని దూబుట. శ్థుసాం 

ఉ, అన్నను తండ్రివో లె దనుజాధిప మాన్యుండ వీవు బుద్దిసం 
పన్నత నెద్ది య్ని యొక మూట నవిచింపం తలంచి శేనిముం 

బన్నుగ: జెల్పు ధర్శ మెవంబాసి సహింషంగ రానిమాట లి 

ట్రన్నం ద్యజించి వోవేలసె సె నక్కట కాలము (దోవ నల్పమే. 815 
కే, సెనుంనాయక యకృతాత్ము లై సజడులు, శానపకగతు లై మేలు గజపువారి 

విహితనీతిప బోధ్ంబు వినంగ "లేరు, వ్రాంతపలము దప్పింప నెవాషరివశము, 

శే. ప్రియులు( బోలె నపథస్టముల్ పెక్కుగతులం 
బలుకువారలు పెక్కండ్రు గలరు గాని 

యవి, యుండుంబో లె హ్ంత్ర మాడునట్రివాండు 

దొరథొనుట కొక్కరుం డై న దుర్గ భంబు, 817 

కే. అఖలభూ తాపహోరి యెనట్లికాల, పాశమున విధినశమునం బట్టున డిన 

యట్టిని న్నుపేవ్నేంప లే కసురనాథ, కొన్ని హితములు చెపి ప్పితీః గూర్త్మింజేసి, 

క. ఇనకీరణతులితశితకాం, చన భఘావీ.తేదిన్భ రామచం ద్రశ రములం 
దోనిసీ పడు నీశిరంబులు, గనుంగోన లే కింత దడవు గటిుపితి బుద్ధిన్ . 818 

"లే, అధికు లయ్యును బలనంతు లయ్యు సహూరు 

లయ్యును గృకాస్తు లయ్యు( గాలాభిపన్ను 

లగుచుం జెడిపోదు రెట్టివా నైనం బంక్ క 

కంఠ జలములయందు * సెక తముం బోలె, 819 

వు అనిపలికి పరాపరజ్ఞం డగువిభీవణుండు దుర్తాని యగురావణునిచేత ధిక్కృతుం 
డై యంతటం బోక యంతరితుంబున నుండి వెండియు నతేనిచి త్రంబు స్వమ 
తాయ త్తం బగునో యనువాంఛం జేసీ యు _క్లియు క్షంబుగా బోధించి తదాభి 

ముఖ్యా భావంబు ఏలోకించి తళ్సవహాసంసరా యోగ్యత్వంబు నిరూపించి శీఘ్రం 
బున రామునిపాలికిం బోవునాడై కృమ్మణ రావణు నుచేశించి గతాయు లగు 

నరులు ప౭ేతకల్పులై నువృశ్సమిరితం బె నహితవాక్యంబు విననొల్లరట్లగు 
టం జేసి నీవును హీతీవాది నగునాపలుకులు వినక నన్ను6 బరిభవించితివి గా 
వున నేను యశథేచ్చం జనియెద మద్చోహీనుండవై బహు ప్రయత్నంబుననిన్ను 
ను నీబలంబును బురంబును గాచికొని సుఖవై యుండు మని పలికి యచ్చోటు 

ధలు విఖివణుండు తేనతల్లిక్ రావణుడు తన్నసమానించినవీధము చెల్బుట. రుతుం- 

వాసి రయంబున మాతృమందిరంబునకుం జని యందు నానావిభేతిహాసకథాభి 
లగువృద్ద బ్రహ్మ హారాశ్సులవలన బుణ్యశథలు వినుచున్నతల్తిం గని నమస్క 

రించి తనకును రౌవణునకును నీళానిమి తంబు గలిగినసం వాదంబును రావ 

ణుండు కోపించి తన్ను. బాదప్రవోరంబునం దన్ని శిరంబు 'బెగ వ్రేయ గమ 

కించి వప్రవాన్తునిశేతం బ్రబోధితుం జై విరమించి వురంబు వెడల్ చను మని 

(బు. 
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పరాభవించుటయు విన్నవించిన విని యకై కసి కొండొక సేపు దుగఖంచీ 
పదంపడి భ ర్హ్భవచనంబు దలంచి వత్సా రావణునియపరాధంబున సీతానిమి 
త్తంబుగా సకలరాకుసులు వాతు లయ్యెదరు రావణుండు రామునిచేత వాతుం 

డగు. బీమ్మట నీవ రాతసరాజ్యాధిపత్యంబు నధిగమిరచి చిరకాలంబు లంక 

చాలింపం' గలవు మోతండ్రివచనం బట్టిది నీ విప్పుడు శరణాగతరత ణదీవీతుం 

డై నరామునిపాలికిం జని 'యమ్మహాక్తునిచరణంబులు శరణంబు నొంది తత్స? 

నాదంబు వడనీ సుఖ వై బీవీంపు * మని దీవించి యనిచిన సవ్విభీషణుండు 
హీవమాచలసంకాళుండును వజ్రాయుధసమ ప్ర భుండును వరాయుధధరుండును 

_ దివ్యాభరణభూవీతుండు నై యూత్త సమాను లగుముంత్రుల నల్వురం గూడి 
వజ్రకవచ ప ప్రభావిశేషం బంబరంబున కు కరదంబుదతర్పింబు స సంపాదింపనచ్చ్చోటు 

వాసే ఫీస్టురబున రానులతణులున్న యెడ కంబరమార్లంబున సముద్ర ంబుదా (టి 

చనుడెంచుచుండ నష ప్పు డమ్మహోదధియు త్ర త్రరతీరంబున నున్న వాన రాధిపుండగు 
సు గ్లీవుండు గగ నమార్లంబున నత్యున్న తత్వ వీవరత్వరత్న బహళ త్వ్పంబులేత 
మేపశిఖరాకాపండై. ేజవృత్వగగ నసంచారంబుల చేత శతహ్రదాసంకాశుండై 
మంతి త్రిచతుష్టయసమన్వితుం డై చనుదెంచుచున్న విఖీమణుని దూరంబున నవ 
లోకించి మొక్కముహూ_ర్హంబు చింతించి వానుముదంగదాది నానరపీరుల చెల్ల 
నీలోకించి యిట్లనియె. రిసిరీ 

రుడు విభీషణుడు రామల క్ష్మణులకిడకు6 బోవుట, య్రైర్టుం- 

కే, కంటిలే మీర లభమారమున నొక్కు 
లీ ౧ 

దానవుండు సర్వాయుధధారి యగుచు 

దానవుల నల్ఫురను గూడి తడయ కీటకు 

వచ్చుచున్నాడు మనల ద్రుంపంగం దలంచి. 82 1 

చ. అన విని వానర పృవరు లందజు సాఆశ్లాచయంబు గ 

కొని రభ నంబుతోం బ్గవగకుంజరుతో నధినాథ మన్ను "వే 

వనువుము మ్రారచిత్తుల తృపాచరులం దగ గీటణంచి గ్ర 
క్కున నవనీకంంబుపయి¢ గూలయగ వై చెద మోన్ర మెచ చ్చంగన్. 822 

వ. అని యి ట్లాండొరులు సంభాషించుచుండ నంతలోన నవిఫీషణుండు జలనిధి 
యు _త్తరతీరంబు డాయం జనుదెంచి బ్రహ్మద త్తవరప్ర భావంబున రాముని సకల 
జగ ద్రతుణార్భం చిమ్యూకువంశంబునం దవ తీర్ణుం డై నపరమభర గూపపరమ 
పురుముం డై ననారాయణునింగా నెజింగిసర్వ ఆండునుసే సర్వకారుణికుండును సర్వ 
లోక శరణ్యురిదు నగురామభద్రుం డవళస్థంబు తన్ను రశీంచు న నెడుమువో 
విశ్వాసంబున బానరులపరస్పరసంభావణం బాదరింపకో వానరులు ప్రహారణా 
ద్య క్తు లై నను శంకింపక వారల కభిముఖంబుగా జని నిర్భయంబున నిహ్ముం 



స్కీ 

యుద్ధ కాండ ము. శీ [18 

పావస్థానుండై యంతరితేంబుసనిల్సి యీవానరులు మదీ యాభి ప్రాయం బెజుం 
గక రావణసంబంధి నగుటం జేసి నన్నుం బ్రైవారింప నిశ్చయించి యున్నవారు - 

రామసమా శ్రయణంబు వీరి కెజింగించి యీపురుషకారముఖంబున శాను 
లత్ముణుల నాశ్రయించెద నీవాన రుల కుదయించినమత్సళతికకాలసంరం భంబు 

మదే వ్రపషకృతంబు గాదు శ్రీరామభ కి ప్ర కర్ష పారవశ్య కారితంబు గావున 

గుణంబుగాం బరిగహీంపం దగినయది యనియును గృపాళుం డై ననృపుండు 
పురుష కారంబున నే శరణంబు నొందం చగినవాం డనియును నే నంతరంగభ' 

కుండ నన్నేల పరిత్యజించు ననియునీరామపరిచారకులు న న్నిప్పు డంగీకరింప 
కున్నవా లైన నేమి రామాంగీకారంబువలన పవీరలయంగీకారంబు నిదించు 

నదియ నాకు. బురుపాక్థంబనియును సోపాధిక సంబంధిపరిత్యాగపూ ర్పకనీరుపా 

ధికరామసనూ శ్రయణంబు నాకు ముఖ్య కార్యం బనియును నిశ్చయించి పురు 
వకారభూతు లై నవారికి సర్వలోకశరణ్యున కార్తరవంబు వినబడుటకు మహో 
స్వర ప్ర యోగంబు క_ర్రవ్యంబు గావున నుచై ర్నావంబున వానరుల ననలో 

కించి యి ట్రనియె, Spy 

ఒంయుయు విఖిషణుం డుచ్చస్వఠరంబున వానరుఐక్ు 6 ద న్నె జీంగించుట, యియుం 

శావణుం డనియెడురాతుసు. డొక్కండు ఖలుండు రాశుసభ ర గలడు వాని 

వీన్నతముండ నే విఫీషణుం డనువాండ నతిదుష్టుం డై నమాయన్న గృధ్ర 

పతిని జటాయువు. బరిమార్చి ఘనజనస్థాననివాసిని యెనసీత 
మ్రు చ్చిలి లంకకు. దెచ్చి నయ్యమ రాషసీజనాంతరమున 6 జిక్కి దైన్య 

తే, మడరం బరవళ మై యున్ననయ్యవస్థం 

వ, 

గాంచి యే నాత్త్యం గలంగి రాఘవున కమ్మ 
పీంసుత నొసంగు మనుచు ననేకగతులం 

బూని పలుమజుం జెప్పితి వానితోడ. శిలీక 

చెప్పిన నద్దురాత్తుండు కాలచోదితుం డై విపరీతుండు దిన్యామధంబుం బోలె 
హీతవాది నగునావచనంబు గకొనక తిరస్కరించె నే నిట్లు వానివేతం బరుష్. 

_తుండను దాసునియట్ల యవమానితుండనై పుత్రదారాదులం జరిత్యజించి 
రాఘవుని శరణంబు నొందితి మారు సర్వలోకళరణ్యుండును మహవోత్తుండు 

నగురాఘవునితోడ విభీమణుండు సముపస్థితుండ య్యెనని శీభు90బున నన్నెతిం 
గింపు. డని యిట్లు రావణరాతసేంద్ర ఖల రాతసళబ్ద ప, యోగంబుచేత రావ 

ణునిలోక కంటకత్వేంబును భృత్యసంబంధ ప్రయుక్త దోషవ_త్త్రంబును గృ 

కరణాక. ఎర్యకరణదోపవ _త్హ్టంబును జూతిక్రార్యంబును చే నతనితమ్థుండ నని 

పలుకు టవలనం దనకు రావణసంబంధనిబంధ నదోషత్వుంబును చేటషడం . జేసి 

యేతచ్భబ్దపంచకప్ర యోగంబున గర్వహానిలతమణ కార్పణ్యరూపం. దై వయంగ 



data గోవీనాథ రామాయణము 

బును వీత నారముపుంగవున కొసంగు మాని పలికితి ననుటవలన నానుకూల 

సంకల్పసాపం బె నయంగంబును దాసునియట్ల యవమానితుండ నైతి నని 
పలుకుటవలన నీళ్వరనిన్తై తుకకరుణా పరిపాక సంభూతం బగురానణానమానంబు 

చేతః గలిగిన ప్ర యాజ నాంతర వై ముఖ్యంబును బుత్ర దా రాదులం బరిత్యజంచి 

వచ్చితి నని పలుకొటవలనం బ్రాక్కూల్యవర్ణ నరూపం చ నయం౦ంగంబును రాఘ 

వునిశరణంబు నొందితి నని పలుకు టవలన నాత్తనివేపరూపం మై నయంగంబును 

సర్వలోకళరణ్యుం డని పలుకు టవలన నధికారిభేదంబు లేకుండ సురనరవాన 

రతిర్య శ్ఞ్యావరాంత సను స్తభూతంబులకు శరణుష్టండను తాత్పర్యంబును రాఘనవుం 

డని సలుకుటనలన నర్ధిప్రార్థనావై ఫలంబు లే దనుభావంబును నుహోత్ముం డని 

పలుకుటవలన రామునిసర్వ భావగతిజ్ఞ తృంబును న న్నెజింగింపుం డని పలుకుట 
వలన నేను సర్వవిధబంధుత్వంబున రానుభద్రున శకాళ్శితులడ ననియెడునభి 
ప్రాయంబును కీమ్ బని పలుకుటవలన లీక లనురభిపద్యా కరంబు గనుంగొనిన 

తృమీతునకుం బోలె విళంబాసహత్వుంబును బ్రకటింపం జేయుచు సర్వలోక 
కరళ్యాది వాక్యపం చక ప్రయోగ ౦బున గో పృత్వవరణరూ* పంబనయంగం౦బును 

నుపస్థితుం డయ్యె నని పలుకుటవలన వి న్వాసరదూపం బె నయంగంబును విస్ప 

ష్టంబుగా సూచింపం జేయుచు భగ వచ్భాస్త్రో క్రషడ్విధ శరణాగ తిలత్ణంబు 
లేర్ప్చడం బలికిన నతనిపలుకులు విని యలఘువిక్రముం డగును గ్రీ వుండు లత 
ణో వేతుం డై నరామునియొద్దకుం జని సంరబ్దపరువంబుగా నిట్లనియె. 985 

ఖలు స్కుగ్రీవుండు రామునికి విశీషణురాకయు. దనయలి ప్రాయంబు నెలింగించుట, శ్రుతం 
వీ ధరణ్లీశ రావణాసురునితమ్ముండు విభీషణుం డనువాండు నిశా చ శేంద్రుం 

డన్న చేత నిరస్తు. డై సర్వలోకశరణ్యుండ వగునీశరణము గోరి 
సమద రాకు సచతుషస్ట్యయసము వేతుం జై యరుదెంచి యున్నవాం డతనిచంద 
మెట్టెదో తెలియ వాం జెంతయు. ట్ర చృన్న వేషం డై యంబరవీధియందు 

కే, నిలిచి యున్నాడు వానరనికరమునకు 
సేవు నుగునట్టి తెజింగు యోచించి నునకు 

సేగి లేకుండ నిశ్చయస్థితి యెబుంగ 
వలయు: దగినట్టిచారులవలన మనకు, 826 

వ, మహోత్తా నీవు వానరులతోడ మంత్రంబు గావించి సేనాసన్నిచేళంబుం జేసీ 
విచారనిశ్చిత సామాద్యు పాయంబు లం ట్రయోగించి గూఢపుగువ ప్రే షణంబుం 
గావించి పరులమం శ్ర, వ్యూహనయచారవ్రేషమణంబు లిమ్ముగా నెజుంగు మక్పైన 

నీకుళ ద్రృంబుగలుగురాతీ సుల దృళ్య సంచార స్వభావులు కానుమూపులుళూరులు 
గూఢవి ప్రి యకరణా భిజ్ఞులు గావున నెన్నటికీ వీరి విశ్వసింపం దగదు వీండురాత 
సేంద్రుం ఉగురావణునివారుం డుపాయంబున మసయందు. బ్ర జేశించి భనంబు 



షం 

శే, 

క, 

సే, 

వ, 

యుద్ధ కాండము, 415 

బుట్టించు నట్లు గా దేని ఛిద్రానేషేవణంబుం జేసి మనల నందణు వధించు 
శత్రు కులంబున నుండి సమాగతుం డై నప్నిం బరిగ్యహీంచిన కత్రునకు బలక్షు 
యరబును మనకు బలవృద్ధియు. గలుగు నని తలంప వలనదు మిలే, శ్ర బలంబునట 
వఏీజనబలంబును మూలబలేంబును భృతికోపజీవిబలంబును బరి గ్ర హొంప వచ్చుం 
గాని శ త్రుబలంబు పర్మిగ హీంపం దగదు ఏనియందు కష్ర్రుబలత్వమాత్ర శంబె 

కా దపర్గ్రవ్యాత్వ హేతువులు మజీకొన్ని గలవు వండు స్టోభానంబున 'స భవద 
మిత్రుం డగురావణునితమ్ముండు పీనియందు మేలుగుణం బెట్టు గలుగు యు క్ల 
వాన్టపారవంతులలో శై cE సుండ వై వై ననీకు కరణాగ తశబ్దగేచ్చారి రా యెనమూ+శాక్ష 

సుని గ్రహించుట యు  కంబని త్రో (చుచున్నది శరగాగతుం డెట్టుపరి త్యాజ్యుం 

డని సోంచేహింపం దగదు వీండు 'రానణునిచేత సందిష్టుం డై యతర్మితుండై 
కపటబుద్షి చేత స్వోనివాసంబున నుండి క త్రునివాసంబునకు ౪ జనుచెంచిన వాండు 
గావున సారువిశ్వసించితిలేనిమనవై స్యంఘ, జొచ్చి యమటించి యంతరంబు 
నొంది యులూకంబు వాయసంబులంబో లె వానరుల నంది వధించు విశ్వా 
సకృతనిశ్చయంబు లగుక పటవాక్యంబు లుసన్యసిం చుచున్న వీని నోక్కునింగాదు 

సహాయసహి తంబుగా వధింపవలయు నని పలికి యూరకున్న వాకస్థజ్ఞుం డగు 

రాముండు వాక్యకోవిదుం డై నసుశ్రీవునినలుకు లాకర్టించి సమిపన్దు లయిన 

వానుమదంగదజాంబనక్స/ముఖినిఖలవారి శ్రే న మల ననలోకించి' ను గ్రీవీవచనోప 

లాలనపూర్వకంబు గె నిట్లనియె. 847 

ధురు రాముడు వానరవీరులతో నాలోచన సేయుట థుఢుం- 

ఈకవినాభుం డన్నవిధ మెంతయు వింటిరె యు క్రియుక్త మె 
ఏక మహార్గవంత వాయి విం తగుచున్నది భూతికాము ల 

ప్రాకృతబుద్ధు లన్యజన భానగ తిజ్ఞులు మూర లిందటుం 

చేకువం దోంచినంతియును 'ెల్పుండు దై త్యుని రాకచందమున్, 828 
అర్థనిశ్చయనుందు సమష్థ లై లన , యట్టి భృత్యులు పతికి హితాహితంబు 

లరసి తటి వచ్చినపుడు మేలగు తెజంగు, నిశ్చయించి బోధించుట నీతి గాడ, 

అని రఘునాథుం డడీగిన, విసి తమతవువుతము మెజసి వినయముతో న 

వ్వనచరు లందజు నవ్విభుం, గను;గోని యి ట్లనిరి విపి తకెతూవాలు తై. 

దేవన ముల్లోకములయందు నీ వెటుంగ, నట్టియర్థ ముకింత వే దాత్శ మహీము 

ఇలిమి=ె పెంపున సూచింప దలంచి యిట్లు, "మమ్మ నడిగితీ కిది సాభునమ్మతంబు. 

మసాశ్తా నీవు శరణాగ శరకుణభర క నిష్టూన్యితుండవు ళూరుండవు భార్మికుండవు 
దృఢవి[్రీ ముండవు సర్వజ్ఞండ వయ్యూను గారణంబుల చేత మిక్కిలి విమర్శించి 

కార్యంబు నడపునట్టినిపుణుండవు సుహ్ఫృన్ని వేశితాంత8కరణుండవు స్మృతి 

మంతుండవు వమ్ము “జెద్దజీక ౦బు జేసి యడిగిననూరకుందుటవిహి తంబుగే దు 



416 గోవీనాథ రామాయణము 

నీసచివు లందణు బుద్ధిసంపన్నులును సమర్థులును గావున వేశ్వేఆ స్వామతంబు 
అజింగంచెద మని పలికి రప్పు డంగదుండు మతివముంతుండై విభీషణ పరీజోర్థం 

బారఘువల్లభున కిట్లనియె. - 882 

దురు అంగ దాదులు రామునకు దమలమయభి ప్రాయముల6 దెల్పుట: చఛ్రురుం 

తే. అధిప పగతునికడనుండి యరుగు దెంచి, నట్టవా. డీవిభీషణుం డట్టు అగుట 

భావ మెట్టిదొ తెలియక ప్రోవు మనుచు బలికినంత నె విశ్వసింపంగ రాదు, 

క, జననాథ (శూరచిత్తుండు, తనభావము మాటుపణిచి తగినయు పాయం 

బున వైరిం జేరి తజిం గని, దునుము నిది యథార్థ మధికదోవము గలుగున్, 

వ. కావున వీని నొకానొకళర్శంబునందు నియోగించి గుణదోవుంబులు పరీశ్నీం 
చి గుణంబు గలిగినం బర్మిగ హంబును దోవంబు గలిగిన బరి త్యాగంబునుం 

గావింపం దగు గుణదోవంబులు శెండునుం గలిగిన నెట్టుసేయవలయు నంటి 

శేని గుణం బధికంబును దోషం బల్బంబును గలిగినం బరి గృహింప వచ్చునవి 

విషరీతంబు లై నం బరిత్యాగంబు కారస్టింబు. 885 

క. అని పలుక నపుడు శరభుం, డనువానరుం డర్ధనిశ్చయసనుర్హుం జై > 

వినయము మోమున దోంపలో, నినకులవర్గనునితోడ నిట్లని పలికెన్. 886 

చ. నెజిం గపటో కులం బరులనేర్పులు గన్లొని హాని సేయుటల్ 

నరవర దై త్య కృత్యమును నమ్మకు మోతనినుర్శకర్యముల్ 

సరసత సూత్మబుద్ధు లగువారులచేత సనెటింగి విమ్మటం 

Xర మవిరోధయు_క్షిమెయి. గార్యపర్మిగ హణంబు సేయుమిోా, 987 

కే, అనుచు శరభుండు పలుక నయ్యవసరమున 
సకల శాస్త్రార్థత త్త స్వవిశారదుండు 

జాంబవంతుండు పలికే దోవ ప్రసంగ 

రహిత మగువాక్యమున ధరారమణులోోడ., 838 
శే, వీరు డీదానవుం డ చేశ వేళయందు?, 'బాపకర్తుండు క్రూరుండు ఇద్ధవై రుం 

డగుద శాస్యునివలన సంప్రా పుం డగుటం, జేసీ మిక్కిలి శంక దో(యచెడు నృపాల, 
క, అని పలుక నపుడు మైందుండు, తనవై దువ్యుంబు మెజియ దళ రథనృపనం 

డనుతో మెల్లన వినయం, బున హేతుసమేతవాక్యమున నిట్టనియెన్. 840 
చ, నరవర యీవిభీషణుని నమ్మక పోనిడరాదు దుషుండో 

పరంగ నదుష్షుండో యితనిఖావము మె త్తనిమేలిమాటల 
న్వరున చెజింగి యవ్షీల మనంబున: దోంచినభంగిం. జేయు. డి 
ట్లరయక ప్రచు కెట్లు శరణార్థినిం దోచిన దోస మయ్యెడిన్. ౩81 

వ. మజియు యు క్లియు కం బగసమధురవాక్యంబున గూఢపురువముఖంబుచేత 
రావణునృత్తాంతం బికని నడిగి మెల్లన యథార్థం జై నయితనియభిప్రాయం 

ప. 

ne వాతా చావా 

లాలాయాగాతారదాడా.. వాలా అశతతాంలుంతాంయగాయా. 



క 

యుద్ధకాండ ము 4117 

జెజీంగి పరీాపూర్వకంబుగా దుష్ట త్వాదుష్టత్వంబులు 'ెలిసికొని యెయ్య్టది' 
క ర్హవంబు దానిం జేయుం డని యిట్లందజు6 దమశనుమతంబులు మెటియం 
బెక్కు తెజంగుల నెజింగినంతయుం బలికిన సు గీ వునిచేతం బ్ర తిపాదితం జైన 
నధ్యత్వంబును నంగ చాదులచేత సమర్శితంబు ల్రైనగుణదోవపరీతావూర్వక 

సరిగ హపరి త్యాగ ౦బులును వినీ సుగీవునిమతంబు రాజవచనం బగుటవలనను 

మిక్కిలి యవిచారమూలం బగుటవలన నువేవీంచి యంగచాదులమతంబు 

నేకై కానువాదపూర్వకంబుగా ధూవీంచి శీఘ్రుంబున విఖీమణపరిగృహణంబు 

యుక్తం బని స్వసిద్ధాంతంబు "తేటపజుపందలంచి వారి నందటజు నివారించి 

సచివో త్తముండును సకలశతాస్తాాభ్యాసజనితసంస్కా రసంపన్నుండు నగుహాను 
మంతుండు రఘునందనునిముఖారవిందం బవలోకించి వివజ్నీ తార్థ ప్రతిపాదన 

శ క్షంబును శ్రవణమా త్రసుఖప్రతిపాదకంబును స్నిగ్ధంబు నర్భ గారవయు కం 

బును మితాతురంబు నగువాకష్టంబున ని టనియె. 342 

రుడు హనుమంతు? డంగజాదుల మతంబులందు దోషముల నిరూపించుబు. చ్రుర్దుం- 

. పార్టి వాగ్యస్ట దతుండవు పండితుండవు 

నీతిసంపన్నుండవు బుద్ధినిధివి వాక 

కోవిదుండ వె ననీమోల6 గొసరి యక్ష 
మాం న 

నిర్ణయము సేయ గురుం డైన నేరండయ్య. 848 
a 

. గర్వమున౬ గాదు వినుము సంభుర్ష ణమునం 
గాదు వై దుష్యుమునం గాదు వాదమునను . 

గాదు భూపాలవర రానుగారవమున( 

జెప్పెద యథార్గ మంతయు. జి క్రేగింపు. 9244 

నుహాత్రా భవళ్సచివుం డగు తా శేయుని చేత గుణదోవనిశ్చయనిమి త్తం 

బెయెన్టీది పలుకం బడియె నయ్య్ఫర్థంబునందు దోషంబు గలదు పరీకారాపకో 

రకం విప్పుడు యు క్షంబుగా దెద్ది యనియు నొకానొకకార్యంబువెంటం బనిచి 

గుణదోవుంబులు పరీత్నీంచి గుణంబులు గలిగినం బరిగృహింపం దగు దోవమంబు 

గలిగిన బరిత్యజింపం దగు నని పలికె నట్లు కర్యనియోగ రిబువలన గుణిత్వీంబు 

'దెలియుట కళక్యంైచై యుండు గుణదోషంబులు పరీశ్నీంపక మున్నె ఘన 

కార్యంబునందు విని యోగంబు దోవవంతం జా తోంచుఛున్న దని యి ట్లంగద 

కుతీంబు నిపే.ధించి శరభమతంబు దోూవీ.0చుతలంపున ని ట్లనియె, 845 

చతురత నిటు చార ప్రణిహితే ముచితం బనుచు నీదు హీతుండు పలికె ను 

దతి నందు. బ్ర యోజనసం, గతి కయ్యడుకారణంబు గాన మధీశౌ. 846 

చరచే వణంబు దూరతిరోహితవిషయం బగుటనలన' బరిదృశ్యమానుండగు 
లో 

విశీషణునియందు యు కంబు గాడని పలికి జాంబవన్మతే౦బు నిరాకరించు 

వాం డై వెండియుని ట్లనియె. 847 

188 
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శే, చేవ యీదై త్యవీరుం డ చేశకాల 

శే, 

వ 

మందు సంప్రా పుం డయ్యొనటంచు నొడివె ' 

నిడదియు నొక్కి౦త నిక్కువం బెన నేమి 

నిదియె చేకంబు కాలమై యెసంగు నిజము, 848 

. మహాత్తా యీవిఖీమణుం డధమపురుషుం జై నరావణునికడనుండి యు త్తమ 
వురుషుండ వై ననిన్ను శరణంబు నొంది మో = యిరువుర దోవుగుణంబులు వీవు 
ర్భించి రావణునియందు స సీతా ప్రత్యర్పణా భొ వాదిలక ణజారాత తంబు విలో 
కించినీయందు విశాధకబంధఖరదూపష ణప ప్రముఖ రాత్ష,సవధా డికంబును దురంత 
బలపరా క్రమ వాలివధపూర్వకస్నుగీ గ్రీవరాజస్థావనంబును నతిదు _సరసమ: దృతర 
ణోదోగన్గంబు నెణీంగి నిన్నా శృయింప వచ్చ నతనియాగమునంబు యు లైరబని 
పలికి ఇెండియు మైందమతంబు 1 నిరాకరించుతేలంపున ని ట్టనియె. 849 
అధిస యజ్ఞాతరూవు శై 3 నట్టవారి 

నంపి యడీగంపుం డని మెందు డాడె నతని 
మతము వర్ణింప దగు నని మనమునందు( 
గాతుకము మోకు నొకి కంత గలుగు నేని. 850 
అ తెజం గాదరణీయంబు గాదు బుదిముంతుం డగువా. డపరిచితస్వరూపస్వ 
భావు లగువారిచేత నడుగంబడి నవాఃడై యవిశ్వాసంబువలన వీరు న న్నడు 
గుచున్న వారు వీరితోడ చేనునిన నేమి యనరంబు వాటిల్లునో యని ప ప్రతివచన 
రూపం. బై నవచనంబు నుళ్రైళించి వునంబున బహూుప్ర 'కారంబుల థంకించు నట్ల 
గ'టవలన నప ప్రయత్నలబ్ధుండును సుఖాగతుండు నగుమిత్రుండు మిథ్యా పృష్ణంం 
డగుచు దూవీంపంబడు “దానం జేసి మి త్ర హోని వా టిల్లు 'సుక్కిలి నిపుణుం డగు 
వానిచే నేనియు గూ ఢాభిప్రాయంబు క నప ప్రశ్న్ప్ప ప ' తీభామీతంబులబేతం బరుని 
యభిప్రాయంబు కీభుంబున నెటుంగుటకు శకస్టింబు గా దని యిమ్టీ్ధంబున 
మకారతరంబులు నొరాకరించి యింగి తా కారభావణచేష్టీశ రూపంబు లైన 
యుపపత్తులచేత నతనినిద్దష్టత్వం 'బెజుంగం దగినయది గావున నీవిఖీషణుండు 
పరిగ్రావ్యాం డని కేటపట చుకలంవున నిట్లనియె. "--- 851 

శు హనుమంతు 6డు రామునకు స్వమకం బెటింగించుట. రైథం- 
'కే.ఎంత దడవు భాషీంచిన నితనియందు 

దుష్టభావళ్వ మంచుక్ దో౭ప దెవుడు 
వదన ముతిను ప సన్న మె వజలెం గాన Wl ర 
నధిప నాచి త్రమున సంశయంబు లేదు, 8ిర్2 

క ప్రవిమలుం డై నిర్భయు. డై డె, యపళంకిశబుది మ్ మహోకృపణుం డై జ 
కపిలి చనుడెంఇెం గావున గవిసన్నుత యుతఠేండు శకుండు గాండు శలంఫన్. 
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కే, తరణికులవర్య యీోా'దై త్యవరునివాక్కు 

వ. 

ఆ, 

నందు దుష్టత్వ మించుక మైన లేదు 
గాన నొక్కింత యెన నా మానసమున 

సత్యముగ దుష్ట భావత్వశంక లేదు. 843 

, బినవర కపటక రచు కాచ్భాద్యమాన 

నుయ్యు నాకార మది దాౌంప నలవి గాదు 

నేర్చుమెయి నెంత పట్టిన నిలువ నీక 

హృదయగత భావ మావిష్కరింపం జేయు. 819 

అని విఫీషణునియందు దోజూ భావంబు నిరూపించి యుచితజ్ఞత్వ్సేయాపం బైన 
గుణంబును దర్శింపం జేయుటకు నీతిమర్యాద నవలంబించి యి ట్లనియె. 850 
గరిను నుచిత చేశ కాలపూరుములందు?, బూని సంప్రయు_క్షో మైనకార్య 

మొనరం గర కుర్చి స్వోచితఫలమును, జేయుచుండు నింత సిద్ధ మధిప. 851 

వ. మహో త్తా వీనియంతర్లతం బెన భావంబు స్వప పరిళుద్ధత్వేంబును దృజ్ముఖంబులవలన 

(da 

నూచింపం చేయుచున్న దిట్టింక్షణంబులు కపటివిపహోరశీలునకుం గలుగ నేరన్ర 

నీవునుం బరభావశేమజ్ఞుండవు నీకుం జెప్ప నేల యితండు మిథ్యావృత్తుం డైన 

రావణుని విడిచి నిన్ను సత్య ప్ర తిజ్ఞునిగా నిజీంగి వాలివధంబును సు గ్రీవరాజ్యా 

భిషేకంబును విని నీయుదో్యోగసమయంబు విచారించి రాజ్యార్థియె బుద్దిపూ ర్వ 

కంబుగా భవత్పన్నిధానంబునకుం జను దెంచె నీపూరోస్ట క్తృధర్మజాతీంబువురన్క, 

రించుకొని యూయర్ధ్థంబునందు సం గృవహాంబు ప్ర యోగింపంబడు( గాక నానే 

ర్చినవిభంబున ని నిర్దుష్ట త్వేంబు నుగ్ధేకించీ నాచేత నెయ్యది పలుకంబడియె దాని 

నాకర్ణి ంచి యెయక్టది క్ట _రవ్యంబు తత్సరంబునకు మీరె ప్రమాణం బని పలి 

కేన నతనిప లుకులు విని సామాన్యవిశేవ శా స్రుజ్జుం డగు రామండు సు గీ వాం 

గదజాంబవదాదివా క్టజనితం బగుమన8 కాలుప్యుంబు వానుమదాగికర్థింబుల 

చేత నొక్కింత ప్ర పశమితం బగుచుండం బ్రసన్నచిత్తుం డై డె సర్వమత ప్ర పతిచెప 

రూపం బగున్వపాక ఫ్టంబున స్వమతసిద్ధాంతేంబు చేయందడలంచి సే, 'హదులు 

వ్యాకులిత చిత్తులు గాకుండ నుపలాలనంబు సేయుచు నిట్లనియె. శీర్ళ 

డదు రాముడు వానరులతో విఫీషణు(డు పరిగ్రాహ్య్యూ6 డని చెప్పుట. చైతు 

. వనచరులార నాకును మూకుం బోలె నీ దాన వేంద్రునిగూర్చి మూానసముస 

బరిగణనార్హ మై పరళపనొక్కనివతు గలదు తత్సర్సంబు కరము ప్రీతి 

మ శ్రేమనిరత్ం లె ల మనియెడుమోరలు వ్రీతి మోజు వినుండు వి శ్రుతముగ 

వో స్తవమి త్ర త్రభావత్వంబు లేకున్న మునుకొని మిత తీ కౌ భినయమౌో త్రి, త్ర 

కే.మున సమాగతుం డై నట్టిజనుని విడువ, నొల్ల నెట్టి చేళంబున నున్న నెట్ట 

కౌలమం టై న మతి త యంతకష్టమైనం డల(ప నిచువంటికఠినో క్ర కిబలుక్6 జూట, 
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చ, 

ap 

నగచరులార యీడనుజనాధథునితమ్మునిచంద మెట్టిదో 

తగ నెటింగింపుం డన్న మది దాంసక చెప్పితి రింతేవట్టు నె 
వ్వగ గొని మిత్రభావమున వచ్చినవానిం బరిత్యజించు కె 
ట్లగు నొకదోవ మున్న గర మర్థి గుణంబుగ6 గైకొనం దగున్. కిగ్గ్ 

. పరుని మందు దోవభావంబు గలిగిన, వచ్చి యళతండు మజు6గుచొచ్చినప్పు 
డదియె గుణముగాంగ నంగీకరించి తా, మనుచు టదియెొ నీతి. మునుజపకికి, 85464 

. వినుడు మిత్ర భావమున సమాగతు. డై న, వాని వీడువం దగదు వానియందు 
దోష మున్న వానిదోషంబు వానిక్, యగు బుధాళి కేమి వెగటు చేయు. కిర్? 
ఇతీండు దుష్టజనుం డై నంగాని న్మువళ్యంబు పరిగ్రాహ్య్యూం డీదుష్టజనపరిత్యా 
జీత్వే ప్రతిపాదకం కబైనశాస్ర్రంబు సామాన్యవిషయంబు విశేష శాస్తో క్ట 
ప్రకారంబున శరణాగతుం డై నవీనిం బశి గృహీంచెద నీశరణాగతదుప్టజ నపరి 
గృహాణంబు సొమాన్యవిశేషశా న్రవిదు లగుసత్పురుషులకు గర్హి తంబు 
గాదు పూజనీయం బె యుండు, తిర్8ి వే me . అనవుడు సు గ్సీవుం డా మనుకెంద్రునిమాట మది విమర్శించి తద 
ర్థనియూఢి మెజయ వినయం, బున శుభతర మైన వాక్యమున ని ట్రనియెన్. 859 
దేవా యీవిభీవణుం డనశ్యంబు సరిగ్రాహా్యూం డని పలికితి రితండు పూర్యో 
కచ్చి దృవాంతృ త్వాదిదోషయు క్తుం డై నను దోవరహితుం డై నను నిక్కంబు గాం గృతఘ్నుం డగువీనియం బేల విశ్వసించెద రీరజనీచకుండు కేస భ్రాతృ 
త్వ ప్రయు క్షగారవంబు మాని యోద్భశం బే నవ్యసనంబు నొంది యున్న రాన 
ణుని విడిచి మనకొడకుం జనుదెంచె నిట్టవా. డెట్టివారి నైన వ్య్యసనంబునందు వీడువం గలం డిద్దు రాత్షుని నెవ్వండై న విశ్వసించు నే యని పలికి నవ్వాన రాధి పతివచనంబు విని సత్యపరాక్ర్రముం డగురఘున్రుంగవుండు సర్వీవానరులం గలయ నిరీశీ ంచి ముదీయం టై నశరణాగతసంరకుణవృ త్రంబును మత్పరమశ క్తి యు నెటుంగక యోసు గీ వుం డజ్ఞానంబునం బలుకు చున్న వా డని వుందహో 
సంబు చేయుచు బుణగలతుణుం డై నలత్ముణు నవలోకించి యి ట్లనియ, 860 ధీవర గురువృద్ధుల నొగి, సేవింపక కాసు మభ్యసింపక మూసు 
గ్రీవుండు పలికినకై వడి, ఫావింపంగ నెవ్వరై న బలుకం గలశే.. 861 * అని యిటు ఫల్కి_ రామవిభుం డంతే స్వాయు కీకి నీతిశాస్ర్రృసా 
ధన మగురాజధర్త మది తప్పక గల్లుటం చేసీ భానునం 
దనుపలుకు ల్లసించి తనత ముని గృమ్మఆ6 జూచి యిట్లను 
నీనచరు లందు న్విని మనంబున నచ్చెరు వంది చూడ్లగన్. 862 ఈనిఫీవణాగమనయూపకార్యంబునం దు బరిద్భ శేషీమానంబును లోకవ్య వహార నిద్ధంబు నగు నెయ్యది సర్టరాజలయందు సన్నివిష్టం బె నాకు _గోచరించి త్ర 

ల య & యుం౦దు నట్టినూయ రం జై నకిం చిదర్థ యా పంబు గల దది యె ట్రనిన క్టూతులును 



సీ, 

a 

యుద్ధకౌండము. 421 

సమనంతర బేళశవ ర్తు లగురాజులును వసనంబు లుపస్టితంబు లగుచుండం బ్రవా 

రల శత్రువు లనం గ్ ర్తితు లగుదురు గావునవ్యసనప్రవా ర్హృజ్జాతిత్వంబువల 

నవ్యసని యగురావణుంబ్రహరించుట కీవిశీవణుం డిచ్చటికింజనుదెంచెముజ్ యు 

నేన లేంద్రులు నిష్పాపులై సత్కులీనులై పరిపాలింతు రట్టివారికై నను బ్రజ్ఞా 

శౌర్యాద్యు న్యేప శాలి 'మైనజ్ఞాకీ మిక్కిలి శంకనీయుండై. యుండు చాపకిర్నుర 

డై నరాజునకుం దాదృ్భశుం డై నజ్ఞాలి సంకనీయుం డగుట శేమి యరిది దురా 

తుం డగు రావణునితోడం గలహించి మూవిశీషణుం డిచ్చటికిం జనుదెంచే 

నీయరంబునందు సందియంబు లేదు విఫీవణునకు రావణపరిత్యాగంబునందు 

వ్యసనిజ్ఞాతిప్రహ_ర్హృత్వంబును శోభనజ్ఞాతిత్వంబును గారణ క్షీయంబు గలదు 

గాన నీసుగ్రీవునివచనంబు యు కియుకృంబు గా దని పలికి సుగ్రీవ నవలో 

కించి శ త్రుుసంబంధ త్వమాత్ర,ంబు నవలంవించి యీ విధీవణునియందు నేదో 

షంబు నీచే గధితం బయ్యె నద్దోహంబును లేదు గావున విభీవణుండు పరిగ్రా 

పా్య్టం డనుతా త్పర్యంబు రూఢము సేయువాః డై యిట్లనియె, 809 

. శత్రుసంబంధి యగువిభీపణుని రాక్ 

యందు నీచేత నిగదితం బె నదోష 

మందు నీతిశాస్తమునకు హోని కలుగ 

కుండల జరిహోర వెటింగంతు నొగి వినుండు. 864 

ప్రనతనూభవ మన మోరాతునునకు జ్ఞాతులమును బ్రాతిచేళ్యులము గాము 

వారక రావణవధపూర్వ్పుకముగ నావలన సా,మ్తూ,జ్యంబు వడయం గోరి 

కని వచ్చెం గాన స్వ కారవిఘాతీభయంబున రరిధ్రంబు లరసి మనకు 

- గర వుపకొరంబు గాపింపం జూలండు. మూర్థులు చె త్యులు బుద్ధి నింత 

. మొనసీ యోచించి మూతురె యనలగ' వలదు 

జ శత్యులందును బండితో త్తములు గలరు 

గాన నీదానవుండు పరిగ్రోవ్యూం డగుట . 

శ్రీమియును సందియము లేదు నామనమున, 
రః 

, ముజియు నటిపండితు లగుజాతు లపర్యాకులులును బ్రవాష్షులునగుచు నాక 
6౬ 

(A) 

నొకప్పు డైన బరస్పరసంగతులు గా రక్కారణమున జ్ఞాతేం లవసరభేదంబు 

కాందుదురు వీనికంఠనాదంబు ఛీరునికంఠ నాదంబుభంగి నముచ్చి)కం a 

వినంబడియెడుం గొవున నితండు బలవంతుం డశురావణునిభయం౦బువలస 

నాత్త్మ్మపరిశ్రాణంబుకాఅొకు మనయొద్దకుం జనుదెంచె నితనిం బరి గ్రహించుట 

. శీమయు నందియంబు లేదు జాతులవలనిభయాగమనంబునందు హా స్తీగీకాగి 

దూపవువ ప వాదంబు లోక వ్రసిద్దంబుగా వినంబడుచుండు తిత్వ్యవ్రయు శ్ర 

దోమంబునకును రాజత్వవదోవంబునకును సార్వ త్రీకత్వంబు శంకింపవలదు పిత 

దత్తం బై నరాజ్యుంబు కరగతం బగుచుండ దానినంగీశరింపక జ్ఞ్వరిత్వ ప్రయు క్త 



దోవంబును బరిహరించెం గావున భరతసమాను లయినభ్రాత 'లెవ్వరును 
లేరు అత్మణుం డెంత చెప్పిన నంగీకరింపక జేష్టత్వంబున రాజ్యార్షుండ 
నయు్య్య ను బితృవచన గౌరవం బున. గనిహుం డగుభ రతునయందు రాజ్య భారం 
బుంచుటకు సహించుటం చేసి తండ్రికి నాయట్లిపుత్రులు లేరు మిత్రు నకు 
హోని చేకుండ సముచిత ప కారంబున నీలిబోధంబు గావించుటవలన నీయట్టి 
మిత్రులు లేరని పలికిన నాస్కుగ్మేవుండు నీకిముఖంబున శరణాగతుం డగువిభీవ 
ణునిపరిత్యాజ్యుత్పం బు పృలిపాడించుట కళ కం జై పరిగృహీతుం డగువిభీవ . 
ణుండు మన కేమియపాయంబు గావించునో యనుభయంబున నొక్క_విభీహణుని 
శరణాగతికం కొం దనచేత లత్యణునిచేతల్రియమాణం బె నశరణాగతిద్వయంబు 
అట రాస అడ పృబలం బని తలంచి లక్షణసహితుం తై భీన్రుంబున లేచి రామునకుం బ్రణ 
తుండై శరణాగతిపూర్చుకంబుగా విభఖీషణని గృవాంబు ప్రార్థించుచు నిట్లనియె, 

నీ, అనఘాత్ర పాపాత్తుం డగురానణునితమ్ముం డీవిధీషణుం డతం డిచటి కనుప 
మనల హింసింపంగ మాయాపరిచ్చన్న వేషం డై యంగిట విషము నాలు 
కను బెల్ల ముడుకొని చనుదెంచి యున్నా(కు వీనిమాటలు మది విశ్వసింప 
జనదు లత్షుణుని చే సచివయు క్రంబుగా వధియింపం దగియెడువాండు వీండు 

ఆ. న్మిగృహింపుం డనుచు నెయ్య మొప్పంగం బల్కి, యూరకున్న నతని గారవించి 
నిశ్చ తా ర్థత త్త ఏనిర్ణయజ్ఞుండు రాముం డధికయు _కీ నాత్మ నరసి చూచి, 369 

వే, ప్రథమకృతీ విఫీవణశరణా గత్య వేక్ష చేతం బశ్చాత్కృత స్కుశ్సీవల రాశేర కా 
గతి దుర్భలం బనియును శరణాగతుం డైనవా(డు వభ్యుండై నను ర తవ్యుం 
దనియు నాలోచించి యీరాశత్షసుండు మనయందు బ్ర, వేళించి రంధ్ర మన్వే 
వంచి మనల వధించు ననియెడుసు గీనో కదోషంబునకవ కాశంబు లేదని నిశ్చ 
యించి స్క్రీవు నవలోకించి యి ట్లనియె, 869 

ఉ, వానరవీర వీండు కడు వంచకుం డంచు వచించె బేటి క 
నం గొజంత యేమి గరుడా మరపన్నగ సిద్ధసాధ్యసం 
'శౌనముల న్నఖంబుల దృణంబుగ జిమృంగ జూలు నాకు నీ 
దానవు డీంచు కైన నహితం బొనరింపంగ లేం చూడ(ఃగన్, 870 వ. అని యిట్లు విభీవణపరిగ్రావ్యాత్వంబునందు నీతిశ్యాస్త్రంబును లోకవ్యవహారం 
బును స్వళ క్రియు దర్శింపం జేసి యశ క్రపురుషునిచేత శెనను బాణంబు లర్చిం | 

WU) చియైన శరణాగతుండు సంరతణీయుం డనుటకు నితిహోసంబు ప్రమాణంబు 
సేయుచు ని ట్రనియె, 

871 మః అనఘా మున్ను కపోత మొక్క యెడ భార్యాహ ర్త వీ. డంచుం బొ మ్మన కారి నృరణాళ్థి గైకొని కరం 'చాత్తీయమాంసంబుచేం డనియం జేసె నటంచుం జెప్ప విన లేదా పకీమా తంబు త 
ద్ధృనకర్హిం బడయంగ నిట్లు వడయం గా ఛావ్రాకో మాద్భశుల్, శీ72 

సు 



వ, 

ఆ, 

యుద్ధ కాండ ము, 428 

రుడు రాము (డు సుగ్రవునకు 6 గండుమహర్షి వో కృగాధలను చెల్పుట. శ్యురుం- 

అదియును6 గాక, 

కణ్వపుత్రుం డై డె నకండునుహోముని, నాథు చేత గొని ్న గాధలు మును 

ఇప్పలబడేయె 4 ధర్మ కీల ప్ర, కారంబు, తకేటపణతు దాని. చెలియ వినుము. 87] 

873 

క. కరణాగతుం డె లిరమువ?,. గరములు ముకుళించి నన్ను. గావు మనుచు నా 

ఆ, 

 ర్రరవంబునం 'బలిశెడువాం, డరియెైనను రతణీయు. డగు నరపతికిన్. 575 

అర్తం డైన నేమి యటుగాక కడుద్భ పుం ? డైన నేమి శత్రుః డైన నేమి 
గాను నున్న యంత జీవిత మర్ప్చించి, యెన గావవలయు 'సవనీపతికి, 8176 

, కరము వతి నై నె నం గడు మోహమున నైన, వచ్చి తనదువుజుంగిం బొచ్చినట్టి 

వాని. బ్రోవకున్న వసు ధేళ్వరునిధ ర్మ, కౌకలంబు లోకగర్షి తంబు. 377 

శరణాగతుం డెన్ఫపుచేం, జరుహో జ దిరస్క రింపంబడు( న దురితో 

త్ర_ర మానరపతి కిడి వాం, డరుగు దివికి వానిసుక్భత మంతయు. గొనుచున్. 

వినుము ప్రపన్నుల రతీం,పనినాం డై డై శ్వర్యకీ ర్తి బలవీర్యవినా 
శన మస్వర్షం బాదిగ, ననేకదోషములు గలుగు నవనీపజికిన్, 819 

. అని పలికె గావున నేను ధర్శపరంబును న బాధితార్థ్యప్రతిపాదకంబును బాప 

నివర్తకధర్శ్మ హేతుకంబును న ర్తికరంబు నగుకండుమపోమునివచన ౦బు నమో 
ఘంబు గావీంచెద నది ఫలప్రచానకాలంబు సముపస్థితం బగుచుండ రథ్నీతకు 

స్వర్షప్రదం బగునని యిట్లుధర ర్మశా,స్రుప్రనీద్ధం బై నశరణాగతరతణరూపధర్మ్మం 
బవశ్యం బనుష్టించెద నని పల సర్టలోకశేరణ్యత్వ సర్వశ_క్లిత్వసర్వబ్హ త్వ్రపరమ 
కాకణికత్వప రమస త్ర్వాదిగుణవిశిషుండ నెననా క నాదిసిద్ధత్వంబున సవాజ 

వృతవిశేషంబునుం గల దనుతాత్పర్యంబు శే  కేటపడ వెండియు నిట్లనియె. 880 
కే, మజుంగు సొచ్చితి: గృప నన్ను మనుపు మనుచు 

టే, 

దీనరనమున నొక్క వమా మైన నేమి 
విమతుం డేనియు నెవండేని వేండుకొనిన 
వాని కభయం బొసంగుట వ్రతము నాకు. 8s 

ఈదివిజారి కే నభయ మిచ్చితేం దోడ్కని రము చెచ్చెర 
శే దొక సందియం బింక వలీముఖనాయక వీని బోచుకే 

కా దపరాధి నైతి ననుం గావు మటంచు మబుంగు సాచ్చినం 

గౌ దన కిమ్మయిం గరుణం గైకొని రావణు నైనం గాచెదన్. 889 

మజీయు నితండు నిక్క_ంబుగా విఫీవణుం డై డె నను విభీషణ వేషధారి యెనయే 
తాదృశాపరాధి యగురావణుం డైన నితేనికి శరణాగతరక్షుణ వతెకదీశాడ 

తుండ నై ననాచేత నభయంబు ద త్తం బయ్యె నింక నీవితనిం దోడొని ర్మ 

ని పలికిన సు గీ లీనుండు రామునిశరణా గతరవణదీ తముయునుదనయందలిసౌహోర్లాతీ 

శయంబును వేచారించి విస్థయపరవళు. డై "దేవా నీవు శరణాగతరత ణధర్ర్మ 
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ల్ 

రహ స్ఫుజ్జుండవు సర్వుజ నానందకరణశాలివి స త్త్వగుతై కనివ్ధుండవు. ధర నంస్థా 

పనారం బవతీర్టుండ వై ననీకు శరణాగతర మొరూప విశేషధ ర్యానుష్టానంబుచిత్రం 

Ws నాచి తంబు  వీధీవణుని( బరిశుద్ధునింగా నెటింగినట భనదు క్రయ" క్తి 

సమూవాంబువలన నభిస్త్రాయబోధకముఖీ పసాదాదిచిహ్నాంబునలనను బహీ 

రంతరంగంబులను బరీశీతుం డై పరిశుద్ధ త్వం బున సవ్యుజ్నిక్చితుం డయ్యె, 
"గావున మహాస్రాజ్ఞుం డగువిభీషణుండు మాతోడ( దుల్యుండయ్యె నితనితోడ 
సాచివంబు గావించి ర&ీంపుం డనిన నాసు నీ గవునిపలుకుల కలకి రాముండు 

వురందరుండు పత త్రీస్వామితోో డం బోలె విఫీసునితోడ సంగమంబు నొంచె 

నిట్లు రామీనివేత స నభయదానంబు గొని రావణానుజుం డగువిఖీషణుండు 

భయంబు విడిచి సాగ్టమిసన్ని ధియందు. బాదపురస్పరావరోవాణం బనుచితం 
బని తలంచి ప్రహ్వీళూతశిరస్కుండై యానయనోద్యు క్షు లె నస్నుీవాదుల చేత 

నిర్షిష్టం బె నభూతంబు నవలోకించుచు గగనంబున నుండి డిగ్గి య భిమతవస్తు 

లాభజనిక వ్రీతియుక్తు కుం డై _స్రనంధయునకు మాతృ స్టనంబుం బోలె శరణా 
గతునకు శరణ్యునిపాదారవిందదర్లియం చె భోగ్యత్వేంబున€ బరమవ్రాపంబు 
గావున ననుర క్షు బగుకంత్రులతో డం గూడ ధ ర్యాత్తుం డగు రామునిచరణాంబు 

జంబులకు నిజకిరీటకోటిస సూూతవురుపోపలనుశే వాం ద్ర జ 'నీలపద ద్మరాగంబులు మరా 

ళమధుకరచ క్త వాకంబులసొంపు సంపాదింప గాధఫ క కిం చ ద్రైణతుం డై లేచి 

. శరంబులు మోడ్చి రము కియు _క్రంబును సాం ప్రతంబును సద్య స్పంతొమషకరం 

బు నగువాక్యంబున శరణ్య రామ ప్రీ లివర్ష నంబు * సేయుచు ని ట్లనియె. రిక 
థి 

- అనఘ దళాస్యుసోదరుండ నాతనిచే నవమానితుండ నె 

మునుకొని సర్వము న్విడిచి భూతళరణ్యుండ వై నిన్ను జ ' 
క్క_న శరణంబు నొందితి సుఖంబును రాజ్యుము జీవితంబు మిం 

చినకృప నీయధీనముగ జేకొనీ భృతుర్ణినిం గాంగ నేలుమిో. 894 
అని యివిగ్టభంబున€ బలికిన నతనివచనంబులు విని రఘువల్ల భుండుముఖచం ద్ర 
కాముదీభూతలీతలకటాకువీక్ ణంబుల గయార్ల9 భనం బుసూచించుచు సాంజ్బో 
వాక్షస్టంబుల ని ట్లనియె. కింర్ 

_ంచ్టుథ్టా విఫీషణుండు రోమునకు రావణునిబలంబు 6 చెల్పుట. చుశ్రుం- 

. దివిజవ రేణ్యవై రికులదీపక నీ వలపం _క్రికంకుచే 

నవముతిం గాంచి నచ్చుట యథాళ్థ మెణింగితి నింక బోచెదం 
దవిలిన శంకం బోవిడిచి జానవనాథుబలాబలంబు చె 
ల్పవె యన వాండు రాజకులపాలున కిట్లని చెప్పె సర్వమున్, రి 
బలరిపుతుల్యవీర్య విను పద దృజపౌత్రుడు విక శ్రవుండు నాం 
గలడు తదీయవీర్యమునం 3 న గై కసిగర్భమునరదుం బ్రీ బ్రీ తిమైం 



యుద్ధకాండము. 425 

బొలుపుగ మేము మున్వురము పుట్టితి ముగ జుం డాదశాస్యుం డ 
గలముగ మధ్యముండు ఘటకిర్టుండు నేను విఖీషణాఖ్యుండన్. 947 

ఉ. అంబుజమి త్ర వంశకల శాంబుధిచం ద్ర పీతామవాప్రసా 

దంబున సిద్ధసాధ్యనురదానవకోటి కవధ్యుం డై త్రిలో 

శంబుల నా కృమించి బలగరగమునం బటుశెెర్భ థై. రవి 

రష్టింబుల మేటి యె చెలంగురావణు6 కింద్రవిరావణుం డిలన్. 858 

చ. అమురమహీధరంబు క్రియ నంగము గ్రాల విరించన ప్రసా 

దమున నజయ్యుం డై సురకదంబముమోాందికి నేగ దారుణ 

క్రృనుమునం బెక్కు_.మాణు లలుకం బురము ల్వెడలంగ. దోలి దు 

రమగతం గుంభకర్ణుం డలరాకు జగ త్రయదుర్నివాసుః డై. 399 

క చను జేంద్రుని సేనాపతి, ఘనుండు ప్రవాస్తుం డనువాండు గలం డాతండు ము 

న్ననిం 7 లాసమహీభర, మున దోలె న్లాణిభ ద్రముఖ్యులం గడినిన్, 8930. 

చ, మజియు ద తాస్వుపుత్రు,. డసమానపరాకృము డింద్రజి చశ్రనా 

వణిలు నతం డవధ్యద్భఢవరు(డు పావకుని నృణంబులో 

నిరవుగం దృ పుంజేసి యళం డిచు స్ప న దృశ్యరథాదిసాధనో “ 

త్మ_రములతో నదృళ్యుం డయి దారుణభంగి జయించు వైరులన్, 891 

వ. మణియు మహోదరమహాోపార్శు లును టేవాంతకన రాంతేకులు నతికాయ 

మహో కాయులును గుంభనికుంభులును ధూమ్రాకుమకరాక్షయూ పాతవిరూ 

పాయలు నకంపనుండు నొర్కొ_క్క_(డు, పెక్కాలంబుల నారితీరి లోకపాల 

సములై యుండుదురు మణి యు లంకాపురంబునందు మాంసాహోరులునుకో ణిత 

పంకీలులును గామరూపులు నగుప్ర థానరాక్షుసులు దశకోటిసవా స్సంబు లున్న 

వా రట్టిదానవులం గూడి రావణుండు నిరంకుశ, పతాపంబున దిక్పాలకులం 

బొడిచి గెలిచి మాటు లేక యుండు నద్దు రాత్తునిచేతం బరాజితు లై యింధద్రా 

దులు సేయునది లేక చేవసమన్వితంబుగా వగచు చుండుదు రని పలికిన నతేని 

పలుకులు విని దృఢపరాకృముం డగురాముండు కాంజొకతడన్ర యోచించి 

సర్వ్ప్రధర్మంబులు నెజింగ విభీషణున కిట్లనియె. 899 

చ. డనుజకులావతంస మది దాంపక నీ వెజింగింప నద్దశొ + 

స్యుని తెజి6 గెల్ల ఏంటి. గమలోద్భృవుం డడ్డము వచ్చి కాచినం 

బనివడీ ప్పుత్రమి త్రజన బాంధ వమం త్రిసకున్విశంబు గా 

ననిమొన వాని గీటడంచి యూసురఠాజ్యుము నీ కొసంగెవన్. 898 

ఛా. పాతాళంబున కేగిన న్సురగిరిప్రాంతంబునకా డాలీనం 

ద్రాం గానక మిన్ను ప్రాశినం 'బయోా రాళిం బ్ర వేశించిన 

న్సీత న్ము)చ్చిలినట్టి రావణుని దుశ్చీత్తు న్విదారింప శే 

ఖ్యాతి న్వెండి యయోధ్యకుం బొరమి నిం వింత చెళ్యో _త్రమా. 894 

184 
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వ, ఈయరంబునందు సందియంబు లేదు భరతలక్షణళ శ్రుఘ్నులతోడు శపథంబు 

చేసితినని పలికిన, $09ర్ 
క, అనవుడు విభీవణుం డా, జన నాథునిసత్య వా క్యచ తురత్వంబు 

న్విని తచ్చరణాంబుజములు, తనయాదల సోశ మ్రొక్కి తగ నిట్లనియెన్, 

ఎడు రాముడు విలీవణుని లంకారాొజ్యూ ఫిషి కుని జేయుట. ఛైథం- 

లే, చె తృవధమందు లంకాప్రధర్ష అంబు 

నందు సాహాయ్య మొనరింతు నధిప నీకు 

నాలమున జీవితము దాయ కరిబలంబు 

చొచ్చి పెనలగెద నను నీవు మెచ్చి పొగడ, 897 
చ. అన విని రాఘవుండు ముదమంది విఖీివణుం గాంగిలించి త 

మునిం బరికించి మెచ్చితి సముద్ర జలంబులచేత వేశ్మ నీ 
తని? గపిసై న్యమధ్య్యమునం దప్పక లంకకు. గాజు గాణ గ్ర 

క్కున నభివీ కరం జేయు మనఘుం డితం డర్హ్యండు మత్కృృపా వ్రికిన్. 898 
ఉ నా విని లత్షణుండు రఘునాథునియానతి. గాంచి సొప్పు6 డై 

శావణుతమ్ముని౯ దనుజరాజ్యవిభుండవు గ మృటంచు సం 
భావితుం చేసి కీశబలమధ్యమునం గడు వేడ్క_లోడ సు 

శ్రీవిభవం 'బెలర్ప నభిషేక 'మొన్చె సమం త్రకంబుగన్ 899 
శే.మాన వేంద్రునిసత్కృ పామహిమం జేసి, యవ్విభీవణు( డభివీ. కం డగుచునుండ 

నధికొసంతోవమున నవ్షనాటబలము, సాధుగతి మ్రోసె సంపూర్ణ జలధికరణి, 
వ. అంత నప్పద్మినీకాంతనందనుండును వానునుంతుండును నవీభీపణు నాలోకించి 

పరమానందభరితస్వాంతంబున నిట్లనిరి. 401 
w= ౨ అనఘ మన మందజుము రాొధఘన్రనకు నిచట, నర్థిం గూర్చిన ఛుట్ట్లలమైతిమి గద 

యింక నజిమణి మాని తేదీప్సితంబు, సఫల మగునట్టియత్నంబు జరుపవలయు, 
ఉ, ఈవనరాళి నింక మన మిందజ మే క్రియ దాటు వారమి 

చ్చావిధి నేయుపాయమున సర్వీవనాటగణంబు దాటు ను 
ర్వీవరు లె క్రెటంగునం దరింపుదు రాసురవంశదీప మూ 
కీవిధ మంతయుం దెలియ నింపుగ నీ వెటింగంపు నావుడున్. శీ08 
రుతు విభీషణుడు సముద్రము దొంటుట కుపాయంబు వానరుల కెలీంగించుట, ర్రైత్రుం- 

ఉ. ఆరజనీచరప్రవరుం డక్కపివీరులం జూచి పల్కు నీ 
నీరధి మున్ను సాగరులనేర్పున నై నది గాన నీరఘు 

' త్మ్రైరమణుండు దీనికి వెసళ౯ా శరణాగతుం జైనం బ్రీకి సాం 
పారంగ నుత్సరించువిధ మంతయు నేర్పడం జెప్పు నొప్పుగన్, 404 

శ అని పలికిన నద్దశ్టీ వానుజుపలుకులు విని నుగ్రీ చుండు వివుల గ్రీవుం చై రయం - 
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బున లత్ష్మణసహీతంబు రామునిపాలికిం జని సము దృంబు దడాంటుటకుం దగిన 

యుపొయం బెజింగింపు ముని తా నడుగుటయు నందుకు సరగీజ్ఞుండును బండి 

తుండు నగువిభీషణుండు చెప్బినవిఢంబును విన్నవించిన గ్రియాదతుం డగు 
రామభోద్రుండు కములమి త్రపు గ్రసుమి శ్రా పుత్రుల నవలోకించి సమ్మానించి విళీ 
పుణుండు చెప్పిన చందంబు యు క్షం'బై యున్నదై నను మారు పండితులును మం 

శ్రవిచతణులును గావున మీకుం దోంచినచందంబు యోచించి నిశ్చయింపుం 
డని స్మితపూర్వకంబుగాం బలికిన నవ్వీరో_త్తము లిరువురును గొండొకతడవు 
యాచించి సముడాచారయు క్తంబుగా ని ట్లనిరి. 

చ, ఇనకులవర్య ను మృడుగ నేల సమ _స్పము మిగ రెటుంగ రే 

దనుజవరుండు చెప్పినవిధం బది యిప్పటికి నూఖావహం 

బనం దగియున్న దిం ద్రవరుణాదిదిగీళుల కై న శేతుబం 
ధనమున గొని యివ్వనధి చాట శక్యము గాదు గావునన్. 

ఫా, రామత్ష్మవర యిచ్చట న్మసలంగా రా దింక నినాషనర 

సోమో వేశతముగా దశాస్యువురి శేత్రావం జన న్వుచ్చు ను 
ద్రామువ్ర క్రియ నట్టిమార్ల మను వొందం బెల్పున ట్రీనదీ 
సామి నే్వేడుము రావణానుజవ చస్సాప ల్యము? గల్లలన్ , 

రుడు రోము6డు సము దృ ప్రృసాదమునక్షై దర్భశయనము నధిపసించుట. శుఢుంా 

క, అని పలికిన విని యాగా, కని జలనిధితీరమునం గుకౌ_స్పరణమువె 

ఘనభంగి నధివసించెను, జననాథుండు వేది వెం గృశాను(డుం బో లెన్. 

వా ఆలోరాతసపీరుం డుద్దతుండు దె త్యాధీశుచారుండు శా 

ర్లూలాఖుష్టం డికం డేగుచెంచి. యలపాథోకాళితీరంబునక్ 

న్రీలం గ్రాలుక వ్రీందపాలితచమూ శ్రే, ణి నృమగృంబుగా 

నాలోకించి రయంబునం జనియ నుద్యద్భీతిత్ లంకకున్. 

చ, చని దశకంఠుం గాంచి దనుజ ప్రవరా కపిసెన్య ముదతి 

న్వననిధివో లె చబెంపుమెయి వచ్చుచు నున్నది లంకమాందికి౯ 

జనపతు లు త్రమాయుధులు సంగరళూరులు రామలమ్మణు 

ల్లనకజ డాయ వచ్చి రిదె సర్వవనాటచమూసమేతు లై, 

క, వారిసై నము దశ యోజన, పరిమాణం బే నభంబు బలసి మెలపున 

నృరనీధయు_త్తీరతటమున, వజిలుచు నున్నయది రాజవరయు క్షముగన్. 

వ, మజియు నబ్బలం౦ బప్ర, మేయం బె యగాధం బై శెండవసాగరంబుకరణి నొప్పు 

చున్న దీయర్థంబున సందియంబు లేదు, 

ఉ. కావున నూరకుండ నిశ గర్భము గా చసురేంద, ఇచ్చెర 

న్యాంకి' దూతలం బనిచి వారి కెజంగు నెజుంగ. బోలు ని 
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చ్చావిధీ దొన'భేదముల సాంత్వేమునం గడు 'నేప్ప'పెంపుతో 
నేవిధి నైన న మైనరు నిప్పుడు భంగము సేయు టొప్పనగున్, 418 

వ. అని పలికిన నద్దశకంభుండు శాన్హూలునివచనంబులు విని మనంబున నొక్కీంత 
విచారించి శుకుం డనువాని నొక్క_రాకుసు నవలోకించి యి ట్లనియె. 414 

దుర రావణుడు కుకుం కనుదూతేను స్ముస్ఫీవునికడకుం బంపుట. శ్యురం 

ఉ. ఓజ దలిర్ప నీ వరిగి యొప్పుగ నావచనంబు గాంగ నీ 
"రేజవనా_ప్తపుత్తునకుం బ్రీకి జనింపంగ 6 బల్కుమి మహో 

రాజకులప్రసూతుండవు రాజసుతుండవు కీశకోటికిా 
రాజవు సూరస్టపుకత్తుడవు భాతృసముండవు నాకుం జూడ్లన్. 41 

చ. అపహృతదారు డై వగచు నారఘుభర్తకు నాకె కాక యో 
కపీకులవర్య యెన్నండును గబ్బదు వై రము నీకు నాకు నీ 
న్ఫపతికి నాజి దోడుపడ నీ కిట వచ్చుట పాడి గాదు తో 
రపుసిరి గల్లునీపురికిం గృమ్మఆం బొమ్మ చమూయుతంబుగన్, _ 416 

వ. నీవు బ్రవాపౌన్తుండ వగుటం జేసి మాకు బంధుభూతుంక నైతివి నీకు రామా 
వలంబనంబున న య్యొడునుపకారంబు ననవబంబనంబున నయెెడున పకారం 
బును లేదు నిష్ఫలం బైనవై రం బనుచితంబు గానున నీవ్రను గృమ్మణంజనుము, 

క్క అరుగక యొడ్డారంబును నరుబెంచిన నేమికార్య మస్త్మత్సురి ని' 
ఖ్లరు లై నను బొర జూలరు, నరవానరు లెంశవారు నగచరవర్యా. 4l8 

వ. అని సంబేశంబు: జెప్పిపు తెంచిన నారాశుసుండు నిజనామంబున కుసార్థక్యంబు 
గల్లునట్లుగా నొక్కవతత్రిరూపంబు దాల్చి శీష్ట్రుగమనంబున నా కాశ్రమార్షం 
బున సముద్రంబు దాంటి వచ్చి వానరపసై న్యోవరిభాగంబున నిలిచి సు గ్వీవ్రు నవ 
లోకించి దురాత్తుం డగురావణుండు చెప్పివవృతాంతం బంతయు నెజింగంచిన 
విని యక్క వీశ్రేమ్లండు కోపించి వానరులం జూచి యిద్దు రాత్తునిం బట్టి బం 
ధింపుం డనినం వచ్చే ణంబున నావారిపికు లాకాశంబున శెగసి కాష్ట్రముసష్టప్రహో 
రంబుల నొప్పించి యొడిని పట్టి బలాత్కారంబునల బుడమికీ దిగం ద్రోచిన 
నతం డవతారితుం జై వానరులముష్లీ ప్రహారంబుల కోరక రామభద్రు, నవ 
లోకించి యి బ్లనియె 419 

చ. అనఘచరిత్ర భ_కృమత మాత్శమతంబుగ భీతి దక్కి య 
స్యనృపుల్యమో,లం బల్కు. టది నైజము చారుల కుర్ణోలోన థ ర్మనియతి మాని నన్ను వడి రాయిడి షెన్టైడ కీవనాటు లీ 
శనువనుధర్శ్యమూ ర్రి వకటా వల డంచు నదల్బ వలే, 320 

క, జననాథ నీకిశా స్తం, బనుకృవాది యగుచారూ డేరయంగ వధ్యుం 
డని పలికె గాక వధ్యుం, డని పలికెనె యు కాది యగువాండవనిన్. 42 
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క్ల, అని ఫలుకం దద్విలాపము, విని రామవిభుండు స్పనగపీరుల నెల్లం 
లి య 

గనుంగొని వీని వధింపకుం డని పలిశెం గృపాతరంగితాపాంగుం జె. 4122 

ఎదు సు స్రీ వుండు శుకుని చే రావణునికి సందేకము పంపుట. శరం 

న ఇట్లు పలికిన నవ్వునచరులు: రాముని శౌొసనంబు విని వాని విడిచి పుచ్చిన వాడు 

దర్శితా భయుండై_ లఘుగమనంబున నంతేరికుంబున కెగసీ వెండియు స్కుగీవు 

నవలోకించి మహాత్తా నీవు మహాబలపరాక్రముండవు స_త్త్వసంపన్నుండవు 

రానణునకుం జెప్ప నెద్దియేనియుం గల చేని యానతి మనిన నవాస్టనరవల్ల భుం 

డు వాని కీ ట్లనియె. 
428 

ఉ. రావణ నీవు నా కరయ ,భ్రాతృసముండన్ర గావు క_ర్తవుం 

గావు సురమీణీయుండవు గావు సఖుండవు గావు వీరసం 

భావితుం డై నరానుజనభ ర్తకు శత్రుండ వైతి గావునకా 

'వావిరి వాలివో లె గడువధ్యుండ వై తివి నిక్క. మింతేయున్. 4924 

ఉ. ఓరజనీచశేశ విను ముగ్రవనాట చమూయుతేంబు గా 

నీరధి దాంటి వచ్చి రఘునేతే మనంబున సంతసింపంగా 

చారుణభంగి చాంధవసుత ప్రియభ్భత్యయుతంబు గా నినుకా 

ఘోరరణంబులో. దునిమి గొబ్బున లంకను నీజుం జేసెదన్. 42రీ 

చ. వనజభవుండు దోడుపడ వచ్చిన దేవచమూ సమేతుండై 

యనీమివవల్ల భుండు కృప నడ్డము సొచ్చిన నప్పురాంతేకుం 

డనుపమభ౦గిం గాచిన నిశాటకులప్రవరా రణం బులో 

_ మనుజవిభుండు నీతలలు మానక ద్రుంచు నిశాతహేతులన్. 426 

చ. అనిమొన రాముబారిం. బడి యా ర్తి. దలం కెడునిన్ను. గావంగా 

ననుపమలీల నిజ్ఞగములందుం బ్రనిద్ధి నహించునట్టివా 

రనిమిమసిద్దసా ధ్యానసుయతవి కాచభుజంగ మాహీ భో 

గ్రనుజపతంగు లెనం గృహ గావ సమర్ధులు గారు చబూడంగన్ శీలి 

క, ద్విజకులవరుు జరావృ,ద్ధు జటాయువు బరమపవుణ్యు. ద్రుంచితి పీ వా 

వృజినంబు నిన్ను దనుజ, వజనాయక గాబ్బ శీలం వమ్మె పోవున్. 428 

ఉ. రామనశేంద చంద్రుని పరా, కృమముం "జెలియంగ లేక యా 

రాముమున న్మృగగ్స వాపరత్వమునకా విభుం డేగం జూచి యా 

భూమిజ య్రుచ్చిలించి గొని పోయితి వానృపుః డొద్ద నున్నను 

ద్దానుశర ప్ర ఈనమున€ దఫ్పకో యప్పడె ని న్వధింపం డే. 429 

తరు వానరులు శుకుని బంధించి కీడించుటు. శుణిరా 

క, నా శేశముఖ్యు శేనా, లీకామనివహిమం బెలియలే రవ్విభుతో 

మీశం బగం గొంటి వట యిక, నీ కెక్క_డి బ్రతుకు పోర నీలివిదూరా. 480 



480 గోకీనాథ రామాయణము 

చ, అని కపిరాజు పల్కు సమయంబున వాలికుమూరు. డంగదుం 

క 

డినసుతుతోడ నిట్లనియె నీతండు రావణుదూత గాండు నే 

ర్పున మనయున్నచొ ప్పెణీలి పోవంలగ వచ్చిన వేగువాండు చూ 

డ నితనీ శెడ్డ ముంపు మగుడ న్మ అ లంకకు. బోవ కుండంగన్. శక్తీ ( 

, అని పలికి మతనియనుముతి వడపే వెండీయు రాత్ససునిం బట్టి తెం డని వలీ 

ముఖుల నియోగించిన వారు నింగి కెగసి యాపన్నుం డై న్ సెడి విలపించు 

వాని లూనపముం డగురాశుసుని బంధించి పుడమిం ద్రెళ్ల వై_చిన నద్దను 

జుండు చండవానరసంవీడ్యమానసర్వాంగుండై దుకఖంచుచు నమహాత్తుం డగు 
రానుభద్రు, నవలోకించి యి ట్లనియె. 482 

. నరనాథా కృప నూలి యీోకోపులు న సాధించు చున్నారుని 

ష్టురభ ౦గీం గడు నొచ్చె న నంగములు నకు 'ల్పెల్కు. జం బతు ముల్ 

వీజిగెం గంఠగతంబు లయ్యె ననువు ల్వీరి న్నివారించి స 
కరుణం బ్రోవు మనాథరతీణము యు క్తంబే కదా ేనికిన్. శ98 

. తడయర య్ వానరులదారుణరీడకు నొచ్చి ప్రా పాణముల్ 

విడిచితి నేని నిక్కము వీరజనో త్తమ జన నూందగా 
నుడుగక నేంటిదా(కం గర ముద్ధతి, జే నినపాప మంత యుం 

గడువడి నిన్ను. బొందు నటు సౌన్రన నాపలు కాదరింపవే. 484 

రుద్రా రాముడు శుకుని విడీపించుట. చురుం- 

అని పలుక వానిపరి చే వనము విని రఘూ త్తముండు వానరవరులం 
గనుఃనోనీ దూతను జంపకుం, డని పలికిన జంపు టుడిగి రయ్యనురారిన్, 485 
అంత నమ్మహీ కాంతుండు సముద్రప్రాంతంబున నిజాంతర్భ క్తి క్రియు కుండై దర్భా 
స్తరణంబుమిందం శ్రాజ్మఖంబుగా నధివసించి మహోదధి కంజలిం గావించి 
వురాభు క్ర కవరి రి తనా నావధవిచి త్రముణినూూతేవర'కాం చన కియూరకటకొ ౦గు భీ 
యక ప్రముఖనిఖలభామణ వ్రా వాతో వేతంబును బూర్వపరి చిత పరిముళో ల్లాస 
భానుకచందనాగరుస్థానీయ భూత బాలసూర్య ప్ర పతీకాశ నవకుంకుమాది వాసి 
తంబును నిరంతర శే, హప పరిచారికా భుజాభిమృిష్టంటును శయన సమయసమాలిం 
గితసీతాంగ నాపరిమళ కుసును ముకుళీకృత చీకురబంధశోభికంబును జనకతేన 
యాకుచనుండల కారహారాయమాణ పాండురనఖవిరాజితంబును సాగరాంత 
భరణేభారనిర్వహణక క కియు - -క్షంబును భుజగేం దసమానసారంబును గంగాజల 
చేవికంబును మహోపరిభుసన్నిభంబును = బరీ రిపంధికో వర్ణ నంబును. . సువాదా 

rT కద మీన ల ఇఇ ళు rs పి అ. 



యుద్ధ కాండ ము, 481 

తుండ మానంబు ధరియించి యపృమాదుండై విధ్యు క్ర క్ష ప్రకారంబుస్ న 

హోదధి నుపాసించు చుండ నమ్మవానీయ చరిశ్రు నకు నిశా త్రయం బతిక్ర 
మించె నంత, 4కి 

దురు సమేద్రుండు పరీక్షార్ధంబు రాము నుపేక్నీంచుట. యైరుం- 

మ, నయవిచ్చేఖరుం డై జై నరాఘనవునివే నానాప్ర కారంబుల 

న్నియతిం బ్రా బ్రార్థితుం డయ్యు మై నుజచి మున్నీ రన్హుహోభ' ర్హకుం 
వ్రీయ మారం బొడసూప కుంజె జడభు ల్విఖ్యాతదండ క్రిం యా 
నయతిం గాక పృశాంతీఐ వాకష్టముల న న్వేపీ0పంగా చేర్తుశే, 4817 

వ. మజియు6 దనకు న విరోధు లగుమరు వాసుల రాముని'చేశేడండింపం చేయుటకును 

రావణునిభయంబున6 దత్సంహోరకుమం బె నరామునిపరా క్రచుంబు పరీఖ్నీంచు 

టకును సముద్రుండు విలంబనంబు జేసి పొడసూప కుండే, 488 

శే,ఉదధి యూరీతి. బొడసూపకున్న నలిగి 
మనుజపతినే త్రముల నెట్ణందనము గదుర 

నంతకాకారుం డై తనెంత నున్న 
యట్టిసౌమి తి 'గనుంగొని యిట్లు అనియే, “489 

చ. అనఘచరి శ్రీ త్ర కంధిదురహంకృతి. గంటివె డాయ రాండు నే 
ర్పును బ్రియవాగ్వి శేషతయుం బొల్పుగ శాంతిశమశుమార్దవా 
దస్థనుపమసద్దుణంబులు దురాత్తులకుం బని సేయ వట్టిస 

జ్జనుం గని సాధునిందితు లశ గా డటరచు. చలంతు శంతయున్. 440 

తే, సర్వదోత్స ఎవ్షదండునిం జపలు విపరి,ధావకుని దృ పు దుమ్టుని. దన్నుం దాను 
బొగడుకొనువాని దుర్నీతి నెగడు వాని,శకుని. గనుంగొని లోకంబుసత్కరించు. 

క, సామమున. గీ ర్రి గలుగదు, సామంబున యశము లేదు సజ్ఞనుం డై_న౯ా 
సామమున ఖ్యాతి వడయం గ, సామంబున నెల్లపనులు సమకొని వచ్చున్, 

క. నిరుపమని శాత మద్భీ, కరశరనిర్భిన్న మకరకమఠంబుల చే 
శరనిధి నిరుద్ధసలిలో, త్కరముగ6 గావింతు నిపుడు గనుంగొను మనఘా, 48 

ర పన్నుగ దంతికరంబులు, పన్నగ భోగములు కచ్చపంబులశిరముల్ 

కృన్నన మత్సాయకసం, ఛిన్నము లై పోవునట్లు చేసెదం గడిమిన్, 444 
క నను చేభమినక కర్క_ట్క కమఠంబు సళంఖళు క్ర కీకాజాలము ను 

గ్రమహోరగ సే నేవిశ మగు, కవులధి నింకింతు ) నీవు గనుంగొను చుండన్ , 145 

త. వోకరథకుమార నాయందు దాల్మియునికిం . 
చేసి జలనిధి చుల్క_న చేసి నన్ను? 

గడిమి నసమర్థునింగం జూచె గావరంపు 

జనులయెడ నోరు యు క్షమై తేనరదయ్య,. 448 
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కే. నామెమున నెంత వేడిన సాగరంబు తనదుట్రూపంబు సూపదు ధనువు దెమ్ము 

శితశరంబుల దీని శోమీంపం చేసి కపులు కాల్నడం జనునట్లుగా నొనర్రు. 441 

ఎరురూ రాముడు కోపించి సముత్రు నిపె ఘాోరబాణంబుల( దృయోగించుట. చైరుం- 

శ వేలాకృతమర్యాదము, నాలోకనభీకరంబు కగవితపవీచీ 

మాలాకుల మగునీవకు, ణాలయమును జూడు మిపుడు హాతరయమును గాన్. 
అని పలికి కోధవిసా రి తేతణుండై యద్దళరథ రాజ నందనుండుకల్పాంత కాలహూు 
తాశనుండుం బోలె దుర్భర్థుండై వెలుంగుచ ఘోరం బె నచాపం బందుకొని 
నారి మోయించుచు కగంబులు కేంపింప సహ స్రా ముంచు వజ్రంబుం బోలె 
నుగృశిలీముఖంబు ఇడరించిన నయ మోఘసాయకంబులు వింయపవనకే వ్రేరిత 
వె వై స్వానరజ్య్వాలాజాలంబులభంగి మంట లుమెయుచు మహా చేగంబునంప ఆచి 
సముడ్రసలిలంబులు సొచ్చి నిర్వక్ర గతి నౌర్య్వానలళిఖలుం బోలె సన్వంబు 
నాక్రప మించి మింటికిం బొగ లెగయ ధగగగాయమానవిను + లిం గపటలీనం 
చారఘోరంబుగా. గవిసిన నమ్రహోదధి యాఘూర్షైతతరంగంబునుసం శ్రాంత 
పాతాళ తలవాసిమహోర గరాశోనకదంబంబును నుద్వ శ్ర ర్రితమహోగ్రావారిఘును 
సంవృ త్తసలిలాశయంబును విస్ఫోటితళంఖళు క్రి కి కా జూలంబును బ్రతే _ప్పమత్స్య 
కచ్చపకర్క_టకాకోడరంబును సన్నిరుద్దమహో వేగంబును మవామారుతర యో 
చ్ధూతంబు నై నై వంధ్యమలిదరసం కాశంబు బగునుల్లోఖ కల్లోల జాలసంఘట్టనం 
బునం బుట్టిన మహోాధ్యని భూనభోంతరాళంబు నింక 'బెల్టుబ్బి కడ స త్తి 
యమోయుచు సుడీవడియును జిక్కువడియును జేకాకువడియునుదిరుగు దువడి యె 
నాసమయంబున. 

4419 

- ఆరఘువీరుకోపము మహాద్భుతకర్శము భూరి వేగముకా 
గారుణవిక్రమంబు గని తముడు లత్ముణుం డూరకున్నచో 
ఘోరము 7 గాంగ లోకములకు ని్ట్టిలయరేబు ఘటిల్లు నంచు లో 
గూరినభీతి నిట్లనియె గొబ్బునం జాపము వట్టి యన్నకున్. 450 

. అరుదుగ నెప్పుడుం గుపితు లయుషను సాధిల కొప్రియంబు సే 
యరు మిముబోంటి పెద్ద లటు లైన సమాఖ్యకు పి గల్లు 
చరయ సమ _న్తభూతనికరాశ్ర యుం డె జై నపవయోధి నీగతి 
నృరముల పాలు. జేయ దగునా సుగుణాఢ్య కప నృమింప వే. 

కా.నీకోపంబును నీముహోమహి మయ నీ ్న ఘోేరకృత్యంబు న 
సోకాటోపముe జూచి సిద్ద దివిజసోమంబు బ వారు లి 
తాకు శ్రేన్ధ ఘనస్వనంబున నహోకష్టం బహిష్ట మం 
వాకాకంచున మో,యంగాం దొడంగ్ రుద్యద్భీతి 'నాలింపవే. శర్ల్లి క, అని లత్మణుండు తగ వేండిన నారఘువీరుం డలుక డింపక జలధిం 

నం 

451 



యుద్ధ కాండ ము. 498 

గనుంగొని చారుణవాక్యంబున ని నిట్లని పలికె బొనులు ముకివడు చుండన్ 

ఉ, నీమద మేమి చెప్ప నగు నీరధి కొనన నాదువి క్రమ 
శ్రీ మహిమం 'బెజుంగక ప్ర సనిద్ధసమున్న తపీర్యహీమ్నిం 
గా మది నెంచి తీవ్ర కున కాండ పరంపరల నృవజ్ఞల 

సోమము నింక జేసి పెనుభూళి యొనర్చెడ నేడు చూడుమా, 4గ4 

చ పలునుబు¢ చో జూపుం డని ప్రార్థన సేయం చేల నిన్ను ను 

ది్ట్టలసితచాపయ కళరవేగమున సవేదంకరాశము 
న్షలకొని ఫఘోరసత్వుసహితంబుగ భస్మ ముం జేసి నాలం 

ఛెలుచ వనాటకోటి నడిపించెదం జూడుము నాదుశ క్రి 4న 

వ. జలోపరి సేతుబంధనజల స్పంభనతచోవణాదిశ Pa చ నమదీయవిక్ష 
మంబును శా న్ర్రవశ్ళత్వ సౌజన్య నిబంధ నళర ణ రూ పపురువకృత్యంబు నెటుంగ 

వై తి వని పలికి, 456 

శా,అరా జేంద్రుండు బ బ్రవాదండని భఘోరా కారనారాచము 

నారప్ప క్ య వింటే గూర్చి నియతి నృ?హాస్రుమంత్రాతర 

స్ఫారన్యోసము నే చేసి వేగ యగకరింసం బూని దుర్తాంతమా 

ర్రీషీరావం బొనరించె సర్వ్రజగము ల్ఫితిల్లి కొంపింపంగన్, తర్” 

రురు రాముడు బ్రహాస్రంబు సము[ద్యునిపె( శ యోగింపం దలకొనుట. చురుం- 

వ. ఇవ్వీధంబున రాముండు సము దభ యోత్పావనంబుకొజుకు ద్రహ్లో,న్ర్రంబు 

సంధించిన. 488 

నీ జగదంత రాళంబు పగిలినయట్ల య్యెం దలరి కులాచలంబులు చలిం చెం 

గై ముజ్జగముల గాభాంధకారంబు తివిరి దిజు జ్యుఖముల, "'జలివి మూసె 

గలంగి నంహేభించెం గమలాకరంబులు తగ నుహోనిమ గ లిగిరిపోయె 

౫ హాగణంబులు మింట గాంతీహీనము లయ జగతి కుమ్హరసారెవగిదిః దిరిగె 

కే.చంద్రభాస్క_రు లన్యోన్యసహితు లగుచు. 
చారకలం గూడి తిర్యక్ప9చారు లై ర 

శీవణోద గ గ్రదీర్ధ నిర్ నిరోష మడర 

నింగివలన “సరోతవే ల్నిర్షమించె. 459 

క. వితతోల్కాశతనందిపిత మై గాఢాంధకారభీవణ మై య 

ద్భుతేభంగిం బొల్బె గగనము, గతమా ర్లాంజో గ్ర కిరణ కాండం బగుచున్. 

చ, గగనమున౯ా జనించి లయ'కాలమునా( టేరయంపుం దాల్సీ చం 

డగతిల బ్రభంజనుండు వికటన్ఫుటదారుణ పాంసుయు ౩ కుడ 

నగములం గూల్చీ మేభుముల నైసలం జడం బాజందోలి పొం 

దుగ గిరిశ్ళంగము ల్వీజుగం ద్రొ, దోచి రహి నివారించె నుద్ధతిన్ . 461 

1$5 



484 గోవీనాథ రామాయణము 

క, దివితో రాయుచు బలోడి, నవ మేఘము లొక్క_కు నినాదము లెనలకా 
భువినై విద్యు త్కాళ్ళా,నవకణములు విడుగులును భునంబుగం గురిసెన్. 462 

మ, ధరణీ ఖాగమున న్నభ స్థలిని బాళాళంబునం గోొండల 

న_రిదంతేంబుల నప్పుఐం గలుగుదృ శ్యాదృశ్యభూతంబు లా 

కరత న్ఫోరన మ్రోసె నొక్క_మొగి నింద్రుం డాదియాదిక్పతు 
ల్పర మ్య ల్సురసిద్దచారణులు వి భ్రాం: య పై సామ్ Ef 

వ,కమఠన్రాతేముతోొ జ లేభతిమిన క  సావామోనోరగో 

గృనుహోరాకుసకోటితో నెసరు పీంకం బొంగి మిన్నంది ఘో 
రము తాఏచులమోంక పెల్లెస(గి మీాణజి౯ొ వేలయు నాటి సం 

భ్రమిత న్యోజనదూరము న్చొారలె నప్పాథోధిరా జుద్ధతిన్ 464 
వ, ఇట్లు సంతో భించి తనమనంబున, 465 

ఉ, మోసము వచ్చె రాజకులముఖ్యుండు రాముడు గ న్వధింప ను 

ల్లాసముతోడ దారుణకబంబము డా నరిం బోసి యున్నవా. 
డీశరరాజముం గడిమి నేయక మున్నె యువాయనం౦ంబుల 

న్భాసురలీల. జేథొని సుభ_క్రిమెయిం బొడనూపు టొప్పగున్, 466 
ము,అని చింతించి మహోదయాచలము నుద్భుచ్చ, క్రి భేదించి మిం 

చునవాదిత్యునికై వడిక్ జలముల౯ సొంపార భేదించి మిం 

చినరాగంబున దివ్యరూపధరు డై కీశ్రుంబున న్నిర్లమిం 
ఇ నితాంతద్యుతి దిక్కుల న్వెలుంగ నత్నీణక్రి యాచతుం డై. 461 

అధి సము డాండు రాముని ననునయి9చుట. ఛ్రైరుంా 

వ. ఇట్లునిర్లమించి న్నీ గ్గవె ణూర్యసం కాళుండును ర_కృమొల్యాంబరధ రుండునుబద్య 
పత్ర,ని భేతుణుండును జాత రూపమయవిచి త్ర నా నారత్న మణి సూ్యూతకోటీరకుండల 
శేయూరకంకణాంగుళీయక కాంచీనూపుర ప్ర ముఖబవావిధదివ్వాభ రణ భూవీ. 
తుండును సువర్ణ మయదుకూల చేలాలంకృతుండు నె నానావిధధాతుముండల 
మండితుండై హినువంతుండుంబో ల వెలుంగుచు నిజోదరసంభూతం బెన 
కౌస్తుభరత్నంబునకుః దోంబుట్టువు అగు వెల లేనిజాతిరత్నంబులు చెక్కి నజాం 
బూనదవుయం బై నపతకం బురంబునం.గ్రాల గంగాసింధు కాళిందిసరస్వతీ గాత 
మిాప్రభృతిమహానదుల్ను ునోహరరూపథారిణు లె యుభయపార్శప్రంబుల . 
నడువ బసాభోగమండితంబు లగుముహోఠగంబులును అెతాళతలవాసుుగు 
దానవ్రలును వెనుక ముందజ బఐసీ చనుచేర సర్వ్పపుషృంబులంగాూర్చి యొక్క. 
మాలిక శిరంబున నిడుకొని శీఘ్రగమనంబున శరపాణి యగురఘువుంగవుని 
యొద్దకుం జను'బెంచి వలగొని నిటలతటభటి తాంజలిపుటుం డై ప్రనన్నముఖు౦ . 
గావించుకొని యిట్లనియె, 468 



యుద్ధ కాండ ము, 43 

చ. శీతియు నభంబు వాయుజలకీలులు శాశ్వత మై మైనమార్షముం 

జతురత నా శ్ర యించి యనిశంబు సిభావమునం జంంతు రా 

గతి రఘువ వంశ శేఖర యగాధత నొందుట చేసి నాకు న 

జ్ఞతీయు జడతకసంపడయుం గల్లుట చోడ్యము గాదు మాడ(గన్, PRY 

కే. నీకు. బొడసూప కుండుట నృషవరేణ్య 

రాగమదలోభ భయమెత్సరములవలన( 

గాదు నుక్చ ఏభావం బం తె గాక కనలి 

నన్ను భ ౦జింప నేటి కనారియ మధిప, 410 

స్రీ రాజేంద్ర నీబాణరయము సహింపంగ నే నెంతవాండ నహీనభ క్తి 

నీపంపుం జేసెద నేర్పుతోం గవు లుగ మకరంబులకు మహామత్య్యములకో: 

జిక్ గ్రకుండంగ నబీ నక్క_జంబుగ దా(టువిధము. జెప్పెద గిన్క విడిచి సుప స 

సన్నుండే వగువున్న నన్న శేంద్రు(డు కాంతుండై సమద్రుని. జూచి యనఘచరికే 

శే, ఇమ్మహాబాణ మవ్యుగ్థ మెచట ప ఏడుతు 

ననివే నవ్వాగిరాశి సుహత్మం డైన 

దాశరథిమాట విని శరో శ్రమము. జూచి 

యిట్లు లని పల్కె సంతోష మెసక మెసంగ, 411 

నీ డా 
రుత రాముండు సముద్ర సచనంబున ద్ర్రామకుజ్యము పై చే 

చ. నరవర నీవు సరప్రభువనంబుల విశ్రుతం గన్నశై వడికా 

గుబుడుగం బాటి కెక్కి దనుక వునా 'నొకపుణ్య దేశ ను 

శత్రేరమున న్నుగదర్శనులు దస్యులు దుర్శ తు లందు నిల్చి మ 

శ్పరమపవిత్రతోయములు ద్రా ద్యాన్రచు నుందు రహార్నిశంబులున్ = 1172 

క. ఆపాపజాతిదుర్ణను లేపున న నన్నంటుటకు సహింపక యుందు 

న్ఫూపాలతనయ యచ్చట, నీషరమా ,న్ర్ర్కంబు వీడువు మెంతయు: బ్రీతిన్. టీ] 

క. అని ప్రియ మార బలికిన, విని రాఘ్టవుం డయ్య మోభవిశిఖంబును గ్ర 

కున రనప్పాధోనిధి చృప్పిన చోట న్విడిచె లోకళీక రలిలన్. 414 

క. దాశరథిము క్రఘనదీ,ప్యాశనిసమాబాణ మెచట నరుదుగం బడె నా 

"దేశము నురుకాంతార మనా సంజ్ఞ వహించె జగతి నానాటవులన్ , కకం 

వ, పొటీయు నచ్చటినసుంధర వగ్రవీడీతె యె మహానాదంబునీం బగప రనస"తేలక 

బుస నుండి జలంసులు తద్వంణముఖం బువలన నిక్లమించి సంత తాపిచ్చిన్న భా 

రారూపంబుగా సముద్ర, సలిలంబులల గలిసె నక్క్యూప్తంబు వణకూపం బక 

జగంబున వినుతి కెకె క న'బ్బాణ ఫాతంబున నంభకకుడీ పరితోభంబు నొంసె 

నదేశేంబు మురుకాంతారం బన ముల్లో కంబుల విశ్రుతి వహీంచో | నిత్తెజింగున 

నరో శ్రముం డగురమఘముస త్రముండు మరువిషయంబు ఏ హానింప ౦ చేసి విండియు 



486 గోవీనాథ రామాయణము 

దయాళుండై. పశ వ్యంబు నరోగంబును పఫలమాాలరసయుతేంబును బహూసే స్నెహ 

వ్రూరికలబును నిరంతిరజీ రభ రాపూర్ణంబును సుగంభబంధురంబును వివిధది 
వ్యాషథీసమాకీర్ష ంబును సమ స్తసద్దుణ యు_క్రంబునుంగా వరం బొసంగిన 
నచేకంమ నుహానుభావుం కగు రామునివరదా నంబువలన బరవుక ళ్యాణగుణో 

వేతం బె సుపథం బె యొప్పె నంత సరిశ్చతి యగుసముద్రుండు సర్వ ణా స్త్రార్థ 

జం దగ రామభద్ర నవలోకించి భద చ్రృనాక్టంబున నిట్లనియే 116 
బి 

రుడు సముద్రుండు రామునికి సేతుబంధనోపాయం బెటీంగించుట చ్రుథం- 

వీ, మను జేం ద్ర, యోనలుం డనువానరుడు విశ్వకర్య పుత్రుండు ిల్పకర్య న్ప్పుణ 

శావివేషంబునం దండ్రి. బోలీినవాండు గురుని చే వరములు నొన్నధన్యు. 

డీవుహాబలునిచే నింపార నాయందు సేతువు గట్టంపుం డాతతముగ 

మునుకొని జలములోమునుంగ కుండల దానినౌదల ధరియింతు ననుచు ఒలికి 

ఆ. మనుజవిభుని వీడుకొని యె? వారాశ్సీ యంత నలుడు పొంగి సంతసమున 

తేచి విభునిమాము జూచి యంజలి చేసీ, దిట్టందనము మెజియ నిట్టు లనియె, 

క, మనుజేంద్ర సాగరము ను, జ్ఞనకునిసా మర్ధ్య మణి? సత్య మె పలికె 

ననకాశియందు సేతువు ననువుగం గావిరతు వాసవాదులు మెచ్చన్. 478 

మ, దమశీలా యకృతజ్ఞులందు విలసక్టండం బె కా కుర్చిలో 
తమయు న్దానము సాంత్వముం బనిగొనం గా నేర్చునే సేతుబం 
భము వీశిరిపలం గోరి యీజలధి సమ్యుగ్భ న్ట్మై నేం డుపా 

య మెజింగించుట దండభీతి మజికాదా రాజవంకో తమా, 419 

ఎధురు నలుండు తౌను సేతువు గుద నని రామునితో జెప్పుట చుస 

క, మును విశ్వకర్మ మందర్శ మున మజ్జ్ఞనయి త్రి, కొనంౌ ముదమున వర ను 

యస్థినఘాత్మున కారసనం, దనుండ a పుట్టినాండం దత్సము. డనలోన్, 480 

కే అనఘ నిజ వూడె సాగర మతేనిచేత 
స్థారితుండ నైతి జలధిపె మోతి సేతు 

వెన్నికకు చెక్క గమ్షైదం దన్నుం దాను 

బొగడుకొనుట నీచం బని చెగడ నలదు, 481 

క, జననాయక నాచెప్పిన, యనువున వారాశిమోంద నతినై పుణ్యం 
“బన సేతువ్రం గావింపుం, డని యాజ్ఞ" పీంపు మివ్వనాటుల కెల్లన్ 42 

వ. అని పలికిన నారఘుపుంగవుం డట్ల కాక యని వానరుల నెల్ల 'సేతువుం గావిం' 
వుం డని పలికిన వారును కతసవా స్రాయుతేంబు లొకో_క్క._ మొ త్తంబె శ్లీభ్రుం 

బున నలుదిక్కులకుం బజిచి నుహోరణ్యంబులు ప్ర వేశించివిచ్చలవిడి మహో శ్రా 

లంటబుల గుతాలంబులును నంబరో ల్లి ఖత శాఖాశిఖొజాలంబుల గు రసాలంబులును 

విశాలంబు లగుకమాలంబులును దీర్భన సాలంబు లగుసాలంబులును రసాతల 



యుద్ధకాండము. 481 

పరన్ధింతే పృసా రితమూలంబు లగుహింకాౌలంబులును సముచ్చి కీశ క ధర్చజూఖీ 

లంబు లగునారి శేళ ంబులును'దిర్భక్స)సారిశవిశాల విటపోదారంబు లగువంశక రీ 

రంబుటు నుదీర్హంబు లగునశ్వకర్ణ ౦బులునుసానుసము దృవంబులగుధ వంబులును 

ఘనీభాతీవత్రొత్స్క_టంబు లగువటంబులు నదీత్రటజంబు లగుకుటజంబులును 

నిరంతరకుస్తుమోపార్టనంబు లగునక్టునంబులును నగాకాకంబు లగుగర్ష కారం 

బులును నంతర్షతామలకంబు లగుతిలకంబులును గంధపూర్ణంబు లగుస_స్పపర్హం 

బులును గిరిశంబు లగుతిమిళశంబులును బల్ల వప్రాతో వేతంబు అగువరూతంబు 

లును శె లసమంబు లగుసకోకద్రుమంబులును మింటికిం జివ్వినజ వ్యులును దిక్కు 
లకు నాంగిన లేంగులును విరినీనదిరిసెనంబులును మిన్నునం బన్నినసుగపొన్న 

లును దట్టంబు లై నకలిగొట్టు చెట్టులును దీవ్రలం బొడమినకడుములును నిన్ను 

దాంకినపోంకలును మణటియు నగాకారంబు లగుననేకతరుసంతానంబు లుత్చా 

టించి యొకొ_క్క_(డు ిక్క.నోకవాంబుఆం గరంబుల నురంబున శిరంబున 

మూ6పున నంసభాగంబుల నిడికొని లఘుగమనంబున నొండొకులందడలకడచి 

తెచ్చి నము ద్రజలంబులం బడవై చుచు హా స్తిమాత్రమహాకాయంబు అగు 

పాపాణనికాయంబులు పెజీకి తెచ్చి వై చుచు సేతువుం గావింపం దొడంగి 

రాసమయంబున. 483 

రుడు రామునియోగంబున నలుడు సేతుబంధనము( గావించుట. శూ 

మ. హనుమజ్ఞాంబవదంగ ద ప్రముఖకీశాగ్లో సరు ల్ఫెచ్చెరం 

జనీ యుద్యద్దతి యాజ సాయతమహో కె లంబుల నై్యైబళ్ళం 

గనికాయంబుల నున్షతిం బెజికీ ఏంకం దెచ్చి దోశ్ళ క్తి న 

వ్వనరాశిం బడవై చి రొక్క మొగి దుర్వార క్రియాదయు లై. 454 

ఉ. అన్నరనేత డెందమున నద్భుతీ మొందుచు సంతసింపంగాం 

గృన్నన ఘోరనాదములు గర్జలభంగీం జెలంగ మీన్నున 

నృన్నిన కీశకోటినలనం గురిసెం జలరాళినీటి సై 

సన్నుతలీల నొక్క_ముగి సాంద్రశిలాతరుకై లవర్ష ముల్ , త్తీన్ 

చ, తజుచుగ ఘోరవానరకదంబకర ప్రవిము క్త మేదినీ 

ధరనికర ప్ర పాతజనితద్విపమాత్ర బృహత్సయకికణో 

తరములు మింటిసై కెగసి తప్పక గృమ్మణ నప్పయోధిరా 

ట్నరములమోా౭ద నుద్దలిం బడం దొడం7౦ గడు జిత్రవై ఖరిన్ . 486 

క పడుచప్పు డెగయుచప్పును, కడువడి వానరులు సేయు కలకలముబచ 

ప్పుడు గగనంబును గడలును, వడిం బుడమియు ఘోరభంగి బ్రద్దలు వా సెన్. 

వ, ఇట్లు బలనంతు లగువానరులు మేఘసంకాశంబు లగుతృణంబులును బరస్టత 

మా క్రంబు లగు కాష్టంబులును బుష్చితాగ్రంబులగుతరువులునుగరి ప్ర ఖ్యంబు 

లగు వాహాళాంబులును యోజనసార్థ్ధ యోజన న్రమా ణం౦బు లై నగిరిశిఖరం 



433 గోవీనాథ రామాయణము 

బులు నుత్చాటించి తెచ్చి యడ తెగకుండ సము దంబునం బడవై చు చుండ్ల 
శిల్పకర కుశలం డగునలుండు నిపుణు లగువానకులం గొందణు మున్ని డుక్రొని 
నూజు యోజనంబుబనిచుపును బదియోజనంబులతనర్పునుం గా సూతంబులు 
పట్టి వక్రత్వంబు గలుగకుండ్ నందంద దీర చంకంబులు పాదుకొల్సి రావు 
భద్రుండు మనంబున సంతనీంచి విలోకించుచుండ సేతువుం గావింప సమకట్టి, 

. తీడయళక్ వానరో త్రము లుడ గ శిలాతరు శె లశృంగము 
బ్లడువడి! దెచ్చి బల్వీకిం జలం బకరం బడవై వు నేర్చుపెం 
పడర 6౬6 బ యోధిమో6దం బఅథమాహమున౦ దల విశ్వకర్మ్మపు 
త్తుండు వెసం గళ్ళు సేతువుం జతుర శయోదనమా త దూరమున్ , 489 జ ర యి (టో 

* విసువర్ శైలము లీలలు వృవీములుం ద్భణము ల్మహోగకీ 
శసమువయంబు దెచ్చి వమసం బడ టై వంగ నప్పుయోధి పె 
నసద్భశలీల రామవిభుం కౌనన శెండవనా౭డు దోర్చలం 
బెసంగలం జేసె నన్నలుండు నిర్వదియోజనము లృహోోేడ్లతిన్, 490 . ఎదు రెదు రేగి కీళు లిత-కేతరముం బుర్తికొల్చుకొంచు స 
మ్మనమున శెలము లరుసమాజము బలి?క్తి దెచ్చి వెవం దా వూ అజ్ 

ర మువమున నవ్వనాటకుఖముఖ్యుండు మూండవనాండు మౌ ని 
ర్వదియొ కయోజనంబు జలరాళిపయిం బొలు పొర సేతున్రన్, 491 

- నలునీమహోనుభావము ఘనం బని 'వేల్పులు సన్నుతింపంగా 
నలయక పరవానరసమర్చిత శౌ లశిలాద్రుకోటి చేం 
గులగిరిథై మ్య డాప్తవగకుంజరు. డీర్వది రెండు యోజనం 
బులు దగం చేసె. గంధిపయిం బొందుగ సాలవనా(డ్తు సేతున్రన్. 492 

* వరుగడలం దృణంబులు మహీరుహము ల్వడి నంటం దొక్కు_చుం లో బరువ నుధ్య దేశమున బర్వత శె లశిల ఫ్పిటించు మం 
గరగర య సువేలదనుకం జతురత్వ మెలర్పం జేసెం దా 
నీరువదిమా(డు యోజనము లింపుగ వైదవనాందు సేతున్రన్ 4983 న్ ట్ల వ్వానరస త్తముం డగువిశ్వాకర్థనం దనుండు తీండ్రియుం బోల నత్యంత శీల్చకౌశలం ేర్పడ మకరాలయం బగుసాగరంబుమిోంద నేతువుం గటిన నది సుకృతం బె సువిశాలంచె. స సుభగంచా స సుసః 

ల న్ “౦ ందరంబె సుభగం బె సుభూమితలం మై సుసమాహీ తీంై ప నుంతేం బె యంబరంబునందుం బొల్బు స్వాతీ పథంబు చందంబున విలాస వతగిమంతేంబుమాడ్మి జూడ కి లేశ సేయుచు నొ” ప్పెనంతకుమున్న య్య దూ తొకర్మ్మంబు విలోకింపం జను చెంచి మిన్నునం బన్ని న దేవర్షి సరముక్టులును చేవగం ధర్వసిద్ధనా ధ్యరమోయతయగకుడోర గాదులును దశ యోజనంబులతీనద్పును శత యోజనంబులనిడుపునుం గలి, సుదువ్మ_రం బె యచిత్యం జె యవ మేయం 
జె యసవా | ల దో దు షి ఫి 
టై యసవ్యూంబై యద్భుకేంబె రోవువాగర ణంబు ఎ యన. నలక చిత్ర నేత్తువు 



యుద్ధకాండము. 489 

నాలోకించి పరమాశ్చరషభ రితాంతీ9కరణు లై రి మజియు సమ స్పభూతంబులు 
సేతువు నవలోకించి రామునిమహా త్లీంబును నలునినేర్పును వానరులబలం 

బును బహుముఖంబులం గొని యాండీ రప్పుడు మహా లేజులగుమర్కటులు గా 

విజృంభ ణవోలచళన పృముఖనిఖల కావేయజాతి చేష్టావి శేషం బులు నెజవుచు 

శతసహాస్రాయుతకోట్యర్బుద సం ఖ్యాతు లొక్క మొ త్తంబె లంక కభిముఖం 
బుగా సేతుమార్లంబుం బట్టి నడునం దొడంగిరి విశీషణుండు గడా పాణియై శత్రు 

విఘాతార్థంబు సచివసమన్వితంబుగా సముద్ర దత్సీ ణపారంబున నిల్చి యప్రమా 

దుండై రశ్సీంచుచుండె నంత ను గీ వుండు సత్యపరాక్రముం డగు రామచంద్ర 

నవలోకించి. 494 

ఉ. చుక్కునతోేడ నీవు హనుమంతునిపై ౬ గడువేడ్క_ విూజుంగా 
నెక్కుము లక్ష్ముణుండు మది నింపుగ నంగదుమూ:పురంబు పై 

నెక్కె.డు నాహరిప్పవగు లిద్షజు గ్రద్దన మిమ్ము నిక్వరం 

దక్కక నేడు మోచికొని దాంయెట రంబుధి న శ్రమంబునన్. 49 

యదు రామలక్షు ణులు వానర సేనాసమన్వితేం బిగ సముద్రము దొయుట. చుథుంా 

చ. అన విని రాఘన్రండు ముద మంది నురుత్సుతు నెక్కె ధని యె 

యినతేనయుండు లక్ష్ముణు6 డహీనవిసూతిదలిర్ప వెంట రా క్ష్ 

ననుపమలీల వానరబలాలికి ముంగలి మై రయంబునం 

జనియె ననంత తేజము దిశావపలయంబున. బిక్క టిల్లంగన్. 496 
ఉ. కొందబు నుధష్ర భాగమున నొంధజు పార్శ ములక ముదంబుతోం 

నొందలు పృష్థ దేశమునం నొందజు ఆార్హ్య్భులభంగి మింట నిం 

పవొందలగ.6 గొంద ఆుద్ధతి వనుహోదధితోయములందు నేగి రం 

దంవ వనాటవీకులు ఘనార్భటు లంబాధియ్రోంత్ స్రైంగంగన్ 497 

చ. ఉరుగతి నమ్మహో గృ కవియూథము లీపగిదికా సమగృదు 

ష్కరనల సేశుమార్లేమున గృక్కు.న నంబుధి నుత్తరించి వి 

'స్ఫురడసమానరు చ్యబహుమూల ఫల ప్ర సవప్రభూతసుం 

దరమృదుగంధయు క్ల ముగుతీత్సృథుతీరముం జేరె వేడుకన్. 498 

ఎదలు 'దేనమహర్షి కసుచాకణులు రోమున కాకీర్వాదము. సేయుట. శుభాం 

ఉ. అప్పుడు రామభ ద్రునిమహాద్భుతదు హ్కర ఘోర కర్శముం 

డప్పక చూచి వేల్పులును దాపసులు న్వసుణారణుల్ ముదం 

బుష్పకి ౦గ వచ్చి వినులోదకభారల 'వేదమం త్రము 

'ల్పెప్పుచు నమ్మహాత్తు నభివ్. క్తునిం జేసి రనేకభంగులన్ . 499 

వ. ఇ తెజంగున నభివ కునిం జేసి, 509 

య్, ఇంవుగ వై రివర్లము జయింపుము శాశ్వత మైనకీ ర్థి ట్రా 
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వీంపుము సాగిరాంత యగుష్ఫృథ్విని బెక్కుదినంబు బర్థి. బా 
లింవు మటంచు మోదము డలిర్ప(గ దీవన లన్న లేళ్వరు౯ 
'బెంపుగం జేర్చి యేగి రటు వేయివిధంబుల నన్నుతించుచున్, 501 

వ. అంత నిమి తకోవిదుం డె నలకుణా గ జు౧డు కొన్నినిమి త్తంబులు మాచి నం 
తోవవికేషంబున సుమిత్రాపుత్రుం గాంగిటం జేర్చి యిట్లనియె. 502 

చ. సరసత వివంగాం దొడలగాం జందనలీశలవాత పోతము 
ల్వరుస. నరణ్యము ల్లుసుమునంతేము లై తనరారె మేదినీ 
వరసుత పోరిలో మన కనళస్థము గల్లు జయంబు సేనలకా 
స్థిరముగ శఆాస్ర్రృభంగి విభజించి మొన ల్ల టియింపు మి _తజీిన్. ఫ్0క్రీ 

చ్, సీననర బుతు వానరనిశాచరవీరులకు న్య హోద్భుత 
ప్రణుతేభ యంకరో ౫ సనురం బది పాటిలు నందు దోర్చలం 
బనయంగం బోరం జచ్చెద రనేకులు కంటివె భూమియందు ది 
గపనములయందు మింట లయ కాలమునా.టివిధంబు దోంచెడిన్, ర్04 

క, పుడమి వడంకెడుం దడంబడి, సుడి గాడ్చులు కలువభాంగి సుక్షిసెడ్రుం సొండ 
ల్వీడి నక్షైడెడుం దరు లెక్కుడు యంత చెలంగ విటిగి కూలెడుం గరకు, 

కే, అనను శ్రవ్యాదతులితంబు లై పయోధ 
రములు పరువస్వనము లొనరంగ ఘోర 
భంగి దట్టంబుగా మింట బన్ని ర్ట 
వృష్టి గురెసెడుం గంటి వే పీరవర్య. 506 తే.డశరభథకుమార ర _క్రచందననికాశ, యె సరమదాపణాకృతి నలె సంధ్య 
తపనమండలమున నుండి దారుణాగ్ని, శిఖలు వడి నిర్షమించెడు శిహ్ట చరిత, న్07 

ంధురూ రాముడు భయంకరనిమి _తేములను లక్షుణునకు 6 జూపుట. శఖుయుం.. 

క, దీనము లై ఖగమృగములు, దీనధ్యను అసం నెల్టదిక్కులయందుక్షా భానున కభిముఖముగ ర, తో నాశనసూచనము గం గనాసెడుం గం, ్0కి సీ. అఖారి నిశంయం దప్ర కాశకుం. డయ్యె నినునికై వడిం బగ ల్లైండ గాసె 
ర_క్రకృష్టాంళఛు పర్యంతంబు లే గవాంబులు వీలయమునాంటిపొలుపుం 'ెలిపె వ్రాస్వమై నూక్షమై యతిలోహితద్యుతి నలరాలెం బరివేవ మర్క బింబ మందు నీలిమ దోం2చె నధికరజ౭పరిచ న్న మై నత తృజాల మొ 'ప్పెం శే గాకములు గృధ ములు జంబుకములు ్యేన 
కములు పాపోవం దొడణగొ ను గ స్వనముల 
భువన నాళ ననూచనన్ఫూ ర్ల మెజటియ 
దారుణంబుగ యమోసె శివారవములు. 

589 క, వారిదై త్యము క్షగిరితరు, పరివృత మై మాంసర క్షపంకిల యె ని ద్ధుర హేతిసమన్విత మె, కర ముర్వర ఘోరభంగి గాలరి దింకన్, 510 
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"కు కావునం దడయక యిప్పుడే, వోవలయును రాత్షసే సేంద్రుపురికి శరములకా 

రావణు వధించి విజయ, శ్రీ విభవము నందుకొణికు శేనంతోడన్. 511 
న. అని పలికి ధర్తా తుం డగురముపుంగవుండు సంగ్రామహద్టం డై ప్రచండకోదం 

డంబును కరంఘలును నీషంగంబులును గవచంబును ధగించి “లత్ష్మణుండు తోడ 

రా లంకాభిముఖ౦బుగా సేనాముఖంబునం జనియె నవ్వానరసె న్యంబులు 

సు శ్రీ వవిఖిషణాంగ దహానువుజ్ఞాంబవదాదుల మున్నిడుకొని శత్రు త్రువధంబునందు. 

గృతనిశ్చయంబులై సము ద్ర ంమంబోె ఘూర్షి ల్తచు రామునివీపుంద 'జెసనడిచె 

నప్పుడు రాఘవార్థంబునందు సమారోపిశవి క, ముతై పీరాలాపంబు సేయుచు. 
చాదవిన్యాసంబులం బుడమి గ గృక్క-దల నర్హాసస్వనరబులం గులగిరిగు హాముఖం 

బులం బ్రతిధ్వనులు సెలంగ "పడి నడచువానరవీరులకర, చేష్టావిశేషంబు లవ 

లోకించి రాముండు పరమానందభ ర తాంత$కరణుం డయ్య ని క్రెఆంగున నప్వ్ 

రవానరవాహినీసందోవాంబు నకు త్ర పరివృతుండై నచం ద్రునిచేక శరత్సమయ 
రాకానికొ కాలంబుంబో లె శామునివే నుద్దివితవళం బై చసనమయంబున. ర్ 12 

ఉ. ఆవారిసై న్యకోటి వినె నద్భుత వై ఖరి అంకలోన ఫ$ో 

రాహవదుర్ని వారభ యడాసురపాణిసువర్ణ దండ కాం 
ఉడాహతభీవమణో గ గ్రవటహ స్ఫుటతూర్యమృదంగ భీరికా 

కాహాళ దుందుభి ప ముఖ గాఢనిరంతెరవాద్యఘోనముల్ , 518 

చ. 9టు విని వానరో త్రము 'లహీనముదంబున నంతకంకు మి 

క్కుటముగ సింహనాదములు ఘోరఘనంబులమాొడ్కి_ సల్పినం 

దటుకున నమ్మహోరవము దారుణవై ఖరి నాలకించి పి 

మృటం గొని రన్నిశాటు లభిమానము వీడి విమజ్ఞచిత్తు లై. రీ14 

రుషా రాముడు లంకాపట్టణము గాంచుట. శుధుం 

శాంఆరా జేంద్రుండు గాంచె గక్షైదుట దివ్యానర్థ రళ్నాంళువి 

సోరోద్దివితపాధనంఘటితచంచ త్కేతనోద్యత్పతా 

కా-రేఫావిలసద్విచిత్ర త పటసంఘాతానిలోదూతనా 

నారూపాంబుధర ప్రశౌండ మగుచు న్వాజిల్లు లంకాపురిన్ . ర్15 

వ. ఇట్లు లంక నవలోకీంచి జానకీం దలంచకోని, ర్!6 

చ. జనకకుమారి ఛిమణకుజ గ గ వావీడిత యెనరోహిణే 

వనజదళావీ మాడి. నిట 3 వానరై వై రబలాభిభూత యె 

యనిశముం జిక్కి యున్న దకటా యని యూన్పులు ు వుచ్చి లక్ష్యణు౦ 

గనుంగొని పల్కె నప్పటికి6 గార్యహీ తంబును మేలు! గల్లంగన్, 517 

చ. అరుదుగ జూడ నొప్పెడునగాగృమునం దలవిశ్వకర్య చే 

నిరుపమలీల మానసవినిర్మిత మై తనరారులంక త 

186 
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క్సుకుచిర హేమకాప్యమయ సుందరసౌధము లాసు మేరుళం 
కరకుధరంబు లట యవె గ్రాలుచు నున్నవి కంయె లతుణా, ర్1§ 

ఉ. ఆవురుహూతుప్రోలు వరుణాలయ మాపురవై రిమి త్రువీ 
డీపురి కీడు సేయం దగ దేముని చెప్పం వచ్చు నిచ్చట 
న్ఫూపకుమార కంటివె నభోవిధుచండ క రాయమాణపూ ర్వాపరగోపుర్నాగ్న భుటితాతశమా _కికహేముకుంభముల్, 5్19 చే. బహువిధ విమానముల చేత బట్టణంబు, ఇవాల సంకీర్ణ మై యమం గ్రలుచున్న దమలగుణకం కు పాండ రాభ్రముల చేశంబరివృతం బె నయలవిస్లు పదముభాంగి, క, వితతపలకుసుమపల్లవ, చతురము ల 'బహువివాంగ సంసఘువ్షము ల 

తి శ్నీతి నందనమై త్ర రథ, ప్రలిమము లై ననము లిచట, గ్రా లెడు గంకే. క్ర] 
చ, అనఘచరిత్ర వింళు ప్రమదాకులకోకిలకీరభ్భాంగము / 

ల్రనములయం౦దు. బల్లవఫల ప్ర చయంబును మెక్కి సంతసం 
బున మృదునాదము ల్పెలంగ (మో, సెడుం జందనసౌరభంబు ౫ 

యు కొని కలయంగ వీచెడు నకుంఠితశీతల వా తపోతముల్. రిల 
ఎరుయ రాముడు పైన్యంబుల గరుడన్ర్యూహంబు గాధ బన్ఫులు, రైర్దుం- 

వ అని పలికి యద్దశరథ రాజనందనుం డగురాముండు లంక డాయం జని యొక్క రమ్య ప్ర బేశంబున విడ్తిన్సి కౌ పుదృష్టవిధానంబున బలంబుల వభిజించి గరుడా కారంబుగా మోవాగించిన నవ్వీరో _త్సమునిపనుపున వాలిపుత్రుం డగునంగ దండు కతిపయబలంబులం గూడి చేసావత్రి యగునీలునిం దనకు బాసటగా, గొని చంచుస్థానంబునం బొలిచి యుంజె వృహషభుం డనువానరశే కండు 
© 
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దిశ రొముండం బడద్దుం డగుళుకుని విడువు మని, సుగ్రివునితోల జెప్పుట. శతం 

, అంత రఘూ త్తముండు పహవృాదయంబున మాద మెసంగ౭బది నీ 

కాంతకు మారు? జూచి యనఘా సునిభ క్షము లయ్యె సై నష్టము 

ల్పంత మెలర్ప నీళుకుని బంధవిము క్తుని. జేయి మిప్వోధం 
బంతయు నద్దశాననున కచ్చటివారల కెల్లం జెప్పెడిన్, రి్లిర్ 
అనిన విని రాముశొసన,మున స్క్కీవుండు శుకుని ముక్తుని. చేయ 

న్పనచరమోచితుండై య,ద్దనుజుండు మనం గంటి ననుచు దద్దయుం ప్రీతిన్. 
నొచ్చినయంగంబులు సవరించుకొనిరావణునికడకుం బజిచిన నతండు శుకునిం 
జూచి దరహోసోల్లాస భాసురవదనుం డై యిట్లనియె, వ 

, రాత్రిచర నీదుసితపత త్రములు విటి గి 

యున్నయనవి యంగములు నొచ్చి యున్న చేల 

పరమసం,క్రుద్దు ల నవానతుల చేత. 

జిక్కువడితివొ కలరూపుం జెప్పు బుపుడు. 598 
నావుడు శుకుండు మడి భయ, మావిర్భవ మందంగా. గృతాంజలిపుటుం డై 

రావణునితోడ ని ట్లని, తా విన్నప మాచరించెం దద్దయు భీకిన్. 520 
చేవరవారు చెప్పినగతిం బనిం జూచి పయోధి దాంటిసు 

గ్రీత్రుని చెంతకుం బజుచి శేవలమంజువిధంబు దోంపంగా 

నీ వనుమున్న మాట లవి నేర్పునం జెప్పం గడంగునంత ర 
మోవర కీళు లర్థి ననుం జూచినమాత్ర నె దుష్టచిత్తు లై. గ్ఫి0 
నను నొడిసిపట్టి కాష్ట్రముప్ట్రే వ్రహారంబుల నొప్పించి గుమ్మి నిచ్చటికీరాకుండ 

బంధించి రక్కారణంబున సు గీ వునిత్రోడ సంభావీ.ంచుటకునళీనివలన (బ్ర త్య 

శ్రేరంబుం బడయుటకు నవకాశేంబు లేదయ్యె నచ్చటివారి తెజుం గెజింగించెద 

వినుము. కి 1 

యదు కుకుండు రావణునితో వానరులతెజంగు సెప్పుట, ధుథా- 

ఉ.ముక్కున నుండు6 గోప మరిముంగల నిల్సిన వేళ గన్నుల్లం 

జిక్క_నిరొ ద్ర, రేఖ విలసిల్లు వునంబులు వ బ్రతుల్యముల్ 

చిక్కినకర్య్య చేష్ట లవె చెప్పుంగ నేల నిశాచశేంద్ర వే 

రుక్కునం గ్రాలుచుందురు ర యోద్గతి వానకు లేకచిత్తు లె. ర్ 
నా జట (౨ మ, రవివంళా గణి నాలిశత్రుండు ఖర ప్రజ్వేవి మారీచహం 

త విరాధాదికబంధవై రె సుగుణోచారుండు ధీరుండు రా 

ఘవుం డంభోనిధిమోంద సేతువు నొగిం గావించి. వే దాంటి చై 

త్యవరా సూరకువూరయు_క్రముగ డాయ న్వచ్చె లంకావురిన్ . 589 

శా,ఆరాశేంద్రు పృతాపమా విభునివిరాలాపమా కోపమా 

యాశామాధివుచాపసూా ఘనునిబాహోటోపమా నాతరం 
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బే రమోవర చెప్పం బం_క్లీిముఖు డేండీ ద్రుంతు నం చుద్ధతి౯ 

నారి న్వే 'మొజుయించుచు న్లడంగి యున్న్వం డ్య జన్యార్థి యె. 'రీలికీ 

క, గిరిమేఘసన్ని కాశ, సు రదురు' భల్లూక కకీశముఖ్య ధ్ర పనీ 
పరివృత మై తద్వానే, స్థిర గనడ దయ్యె నేమి చెప్పుదు నధిపా, రీకిర్ 

క, వానరబలొభుమున కీ, చానవజబమునకు దేవచె దెత్యులకు బలె౯ 
దానవవంశవిభాసణ, కానేరదు మిగుల సంతికారిము దలంపన్ , ర్క్రేఢ 

చ, అగచరవాహినీసహీి తు డై రఘునాథు6డు లంకోమోాందికికా 

మగటిమి మోజు వచ్చె నింక మందత సేయుట గాదు మేటివై 

జగడము సేయుటో భుజీయు జానకి నిచ్చుటొ యు కభంగచే 

మిగులక మునే  శీశ్రుమున మెచ్చంగ. గార్యము ని నిశ్చేయింపుండీ, వీరి? 

వ, అని పలికిన శుకుని షక్య్గంబు విని రావణుండు రోషనంర క్షనయమండై చూపు 
లనె దహించుచున్నవా(డుపోలె మండుచు ని ట్లనియె. 588 

ఫా,ళైరా రాతస యోడ కానృపతికై యఖాశీ ని నిన్ముంటి వీ 
డారాత తేస్టంబు సహింపవచ్చు నె మరుద్దంధ ర లొక్కువ్వు డి 

ఘోర ప్రో క్రీయం చాంకి పోరిన జగత్మో భంబు వాటిల్లిన 

నారాసుల తగం గూడినకా వెజనునే వె వై దేహి నర్పింతునే, 580 

చ, ముద మలర' న్వసంతమునం బూచినభూజముమి:ద వ్రాలుహ 
ట్పదములమాడ్కి మామకదృఢథఢ ప్రదరంబులు లోకళీకర 
ప్రథనమునందు నాద నుడర న్వడి నన్నరనాథుమిోంద బె 

ట్టదముగ రాలు కెప్పుడు కోడిందివిచారము పుక్షై నెంతయున్ . ర్40 

కే, డాపణోల్కలవే చు త్రవారణమును, బో లం దూణీశయస్క్ఫుటభూరిచాప 

విచ్యుతా నేకదీపోగవిశిఖతతుల, వేత రాముని వెలయింపం జేయు "పుడు, 

క, విను ముదయతపనుం డుజ్జ ప్రల, ఘనతీరనకు త్ర జాలకాంతినిబో లె౯ 

దనుజబలపరివ్నతుండ నై న్ నునుజాధీశ్వరునిబలము మూయింతుం దగన్. ర్42 

క, శరనిధికి బోలె వేగము, కరువలికిం బోలె దీవ్రగతియును నాకు 
దొరథొను కొజుంగండు రాఘవుం డెటింగన నొతోడిచివ్వ శేటికీ వచ్చున్. 

చ. ఎతి(గినవాండు గాడు పృథివీశ్వరుం డంతకు మున్ను నన్ను వీ 
రరస మెలర్పం దాళకి సమరం బొనరించిన వాడు కొండు ను 

ద్లురుతరచండకాండముల ఘోరవిపావహుల నట్ల చూచి తో 

చెటు[గండు గాన వచ్చె నిపు డీ క్రియ జన్య మొనర్ప నుద్ధతిన్, ర్క్షీక్ష 

శొ,నారిం దంత్రులు చేసి సి చాపము యవపీణాదండే మంకించి దు 

ర్వార ప్ర శీ య బౌణకోణములవే వాయించుచు నైర్విం గాం 

డారాషంములు నా_ర్హగీతములు మో యక జన్యరంగంబులో ' 
చెరు ల్థూర్భు మునుంగ థిక్కరణవాగ్వాదంబు గావించెదన్ , ర్4ల్ొ 
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చ, తొడరి సవాసృలోచనుండు దోడ్చడి వచ్చిన బాశపాణి బి 
ట్టడరిన నంతకుండు విశిఖాగ్నిశిఖ ల్నిగుడంగం డాంకిన౯ 

విడువనికిన్మ వీ త్తపతి ఏీరచమూయుతు జై గడంగినం 
గడునడి బెట్టు దాశి కడికండలు శేయనే వ యొక్క. వ్రేల్మిడిన్. వీ46 

వ, అని పలికి యద్దశ గీ గ్రీనుం డుద్దీ)వుం డై తన కెలంకుల. నున్నయమా త్యముఖ్యుల 
శుక సారణుల సవలోకించి యి ట్లనియె. ద్& 

శే, వానరులునీరనిధి దాటి వచ్చు టదియ్కె యరిడి సేతువు గావించుటంతకం శం 
గడీంది చోద్యంబు వినియునుగనియెటుంగ, మిట్టి వింతలు నమ్మంగ గెట్లువచ్చు. 

తే. ఐన నెట్టిదొ రామమహో ప్ర భావ 
ముది విచారింప కెంత లే దన రాదు 

వానరబల ప్ర మాణంబు వసువుతీశ 

వై భవ మవశ్యము నెజుంగ వలయు మనకు. ర్49 

రురు రాసణుండు శుకోసారణుల వానరుల చొప్పెజు౦గ6 బంచుట. శురుం- 

వ, కావున మోరు ద్రచ్చున్న వేవధళు లై ల యిప్పుడ కదలీ యొరు లెటుంగకుండ 

వానర మై న్యంబు ప్ర వేళించి. గ్ర్0 

స్తీ బలపీరస్టిపరిమాణభంగు లెట్టివొ యందుముఖ్యు లెవ్వారొ శామునకుమంత్రు, 
లెవ్వరో సు గ్బీవు జెచ్వాని' 'మన్నిం' చునో ళూరవరు లెన్వరో గడంగి 
యెవ్యారు మున్నాజి శీతెంచువారలో సైన్యంబు విడిసినచంద మెట్లా 
కడలీపె' సేతువుం-గావందు "బబ్బంగినో సె న్యపతీ యొవ్వండో' నియంత 

శే, యొవ్వండో రామలత్షణు లెట్టినారొ, వారిన్యవసాయ భుజవీర్య వై భవంబు 
లెట్టివో కై దువు శ్లైెల్చుటవ్టీధంబా, యింతకు నెజింగినయముననే గుదెండు. 

వ. అన్ పలికి "పెడుకొల్పీన నారాతసశ్రేమ్టు లగుళుకసారణులు కామరూపులు గా 
వున హరిరూపధరు బై యచింత్యంబును రోనుహర్ష ణంబు నగువానర మై న్యంబు 
సొచ్చి, ర్ర్డి 

సీ, వనరాశి నర్గి దాంటినదాని దాంయెడుదాని చాంటలో నున్నదాని మజియు 
విడిసిన దానిని విడిసెడుదాని న ట్లాప్పుగ విడియంగ నున్నచాని 
శ లా ల ములయందు సానుచేశములందు వనములయం దుపవనములందు 

సెలయేటియిసుకది న్నెలయందు గువాలందు జలని ధితీర బేశములయందు 

శే, నిండుళొని గండుమోణి యుద్దండవృ త్తి, నుబధికిసమానమై మోయు చున్న దాని 

వహారిబలము జూచి లెకి,_౦వ నలవీగామి, కద్భుతంబందివిహరించునవసరమున. 

-ంథ్దుద్దు విఖిషణు6డు కేకేసారణుల( బట్టి రామున కొప్పగించుట. శ్థుశుం 

నే, అనురమా యావిశారదుం డగువిభీష 

జణుండు వారల శుకసారణుబను గాగ 
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నెజీంగి వెస బట్టుకొని తెచ్చి నరవశేణ్యూ 

మ్రోల నర్పించి చేతులు మోడ్చి పలికె. న్ర్4 

క వకు దశాన్యునికుంత్రులు, సారణశుకు లనెడునారు జననర కొపటా 

కారము: దాలిచి మనచొ, ప్పారయం జనుదెంచినార లతనిపసనుపునన్, 555 
క, అని పలుకుసమయమున న,ద్దనుజులు నృపుం జూచి జీవితంబుల-పై గ 

క్కు_న నాస విడిచి భయ మది, గనుపశ నిట్లనిరి మోడ్చుంగరములతోడన్, 
ఉ. పావనళీల రామనరపాల లసత్క రుణాల వాల ౪ 

తోవిభు జైన రావణునకుం వ్రియమంత్రుల మాతం డంహాని 
శై వడిం గీశకూపములు గై కొని నీదుబలంబు సర్వముం 
గేవలగూాఢవృ త్రి దిలకింపంగ వచ్చినవార మెంతీయున్ , ర్5్ 

వ. అని పలికీన నచ్చారులనచనంబులు విని సర్పభూతహీతుం డగురాముండు ము 
ఖారవిందంబునకు మందహాసంబు చేలు వొసంగ శురసారణుల కిట్టనియె. 5ళ8 

ఉ. దానవులార నూరు నుది చాంపక పల్కితి రింతేవట్టు విరా 

దానవభర్హ చెప్పినవిధంబున నిర్భయు లై మడీయసే 

నానివవాొంబు సర్వము వునం బలరం బరికింపుం డింపుతో 

మాను మావిభీషణుండు మానక యంతయు మికు. జూపెడిన్ ర్గ్9ి 
చ. దురమున న్య స్తశస్తు లగుదూత లవధ్యు లటంచు ధార్షికుల్ 

గబివీరి గాన న త్తెజ(గు కొని మి మ్మిటు గాచి పుచ్చితికా 
వెజినక కృ క్రిమాకృతులు వీడి నిజాక్ళతుల స్షరించి మ | 
త్ఫ్సురుచిరమై న్యసంతతుల జూచి దశాస్యున కంతం జెప్పుండీ. £60 

క, ఏను డింతకు ముకు చూచిన, యనీకమును జూడ 'వలసినట్టిబలంబుం 

గనుంగొనుండు యథా క్రమముగ, ఘనలతణనామరూ పకర్యంబులతోన్, ర్01 

రౌము ఏక్ పటుట, ఎరడు డు కుక సారణుల విడిచి పెట్టుట. ఛుశుం- 

క* మో రిపుడు లంకకుం జని, ఇారులకుం చగినభంగి సవినయనుతు లై 
మిరాజుతోడ నిట్టనుం డోరాతసులార మామకో కులు గాంగన్, 502 
గ్ వా దీ లాగ్ “లే. ఏబలము సాశ్రయించి దై త్యేంద్ర నిత 

నపుడు మ్రుచ్చిలి గొనిపోయి తాబలంబు 
సర్వమును నేడు చూపుము సకలబంధు 
సె నస్టీపుత్ర యుతుంక వై సనురమందు. 5638 

చ, ఇదె చనుబెంచినాండం బ్రధ నేచ్చ సుశేందు,(డు చె త్యకోటి వె 
లో రా యాల భిదురము నట్ల నేను బటు భీపణరోవము నెల్లి పంచెదం 

గొదుకక మచ్చరపృవాతిం 'హాలినలంకను బంధు మిత్రుల ౯ 
జిదురుప లై నరాత్రిచరసేనలం జూద వెల్లి రావణా, 561 
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యుద్ధ కాండ ము, 447 

అని పలికి విడిచి పుచ్చిన, దనుజులు జయజయ యటంచు చశరభనుతునిం 
గొనియాడి లంకకుం జని, యనిమివరిపుం గాంచి పలికి రడలు గదురంగన్ ,ల6ర్ 
నాకవిరోధి నీపనుపునం జని వానర సేనం జొచ్చి య 
సోకగతిం జరింప చుముం జూచి నధించుట కవ్విఖీషణుం 
డాకుత లేం దు ద్ర యల? గదియం గొని పోనా వన్ముహాక్షుం జెం 
తేక్పుషం గప స సుచి *ణుతి “రుజెంచికి మిట్టు ౫ న్మజక్, క్గ6 

ఎమో . అంధకాసురవధప్రారంభుం డ్రై న కూలికి బోల్. బటుకాజు శేఖ మెటియ 
OP 

జంతుపొరణ కళ వును. జై నప కేతరాజునై. వడిం నోపరసము నిగుడిం 
లబ బ్రశయకాలము నాట్ భానుబింబముపో ౩ మ ముఖనుకో సారుణస్నూ రి రిమెజి యం 
గల్పాంతకాలసంకర్ష హాన్ని కిల బో లం జటుల తేజోవి శేమం జెలక్ప 

. భూవరుందు లక్షృణురడు సుగీ వుం డలవి 
నూ. 

ఫీషణుండు నల్వు రొక్కచోం బెంపెసంగం 

గూడుకొని శ (క్ర్యయమ పాళిగుహ్యూ కేంద్రు 
లట్లు శోభిల్లు చున్నవా రసుర నాథ, ర్ 

ఠి క్ కా ంధ్దుద్దు కుకసాకేణులు కాసణునికి వానరుల కౌ ం ప సెముటు. చ్రైుద్దుం- 

. వారినుహోను భావములు వారివవోరచనాచనుత్కృతు 
బాస్తరి మనోజ్ఞ వేషములు వారినమున్న తీకౌర్య సంపద 

ల్వారివరా స్త్ర శస్త్రములు నారిసమున్నతజన్య చాక్షుష మె 
వ్వార్కి లేదు ముజ్జగమువారలలోపల నేమి చెప్పుదున్., 568 

. అధిప రామునియందు శెర్వాడిగుణము 

లెట్లు చెలొందు నట్లు పెంపెసం దక్కు. 

నున్నమువ్వురియందు నచ్చ త్తినట్టు 
లబరయం?గం దడై కమత్యు మేనునంగ నచ్చు. £69 
తీక్కి నకీశముఖులప్ర, తాపవిశేవము చెప్ప నేల యొ 
క్ర్యా_క్క_ండెే వారు 'సౌధవరణోత్కరనగోపురసంయుతంబుగా 

నుక్కు_న నిప్పురంబు రభసోద్దతిమైం బెకలించి వైవనిం 

దొక్క_ండు "లేండు తద్భుజబలోద్ధతి సె "స యచచెడువాండు దూడ న్, 570 

. రాకుసాధిప కవీసేన రామబాహు, "వరణరతీ.త మై సురాసురుల కై నం 
'బేతిచూడంగ రాక యదృష్టపూరప్రుపర్టుమున 6 గ్రాలు చున్నది చేయి యేల. 
పుణ్యజననాథ యెక్క_డిపోరు నీకుంజూలు ముద్వాకిన్ట మౌాలించిశమముం దాల్చి 
వినుతవిక్రముం డైన రామునకు నీత, నిచ్చి సంతో వీ. వై లంక నేలు మింక, 

. అని పథన్థంబుగాం ౭ బలికీన నాశుకసారణులపలుకులు విని రావణుండు కోపోద్దీపిత 

ముఖుం డై యిట్లనియె. రపి 
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కొ 

ఉడుర్దు రాజీణుండు వానఠస్తేనం జూడ మం త్రిసహితుం డై యున్నృతప్రాసాదము "నక్కు_ట. తత 

G. కర్చురులార మోరు చులకం గవీవీడితు లై భయంబున 

లో 2న 

న్గుర్చులు. డై నరామునకు. దొయ్యలి నిమ్మని యంటి గాళుగో 
ద cyan 

షర్చుధవాసవాదికదిశాపతు లొక్కట నెత్తి వచ్చిన 
న్లోర్చలవై భవం 'బెసంగ ద్రుంచెదం శాక నుహీజ నిత్తునే. 574 

. ఇది యేటిచింత నను జె,శైడిరించి జయించు వీరు(డెవ్వండు క్రూర 
ప్రదరముల ముజ్జగంబుల, నవయత భస్మంబు చేయనా గడెలోనన్. ర్7ర్ 

. అని పలికి దనుజవంశ కెఖరుం డగుదళగీ వుండు బ్రైధమూర్చితుం జై వానర 
వాహీనీసమాలోకన కౌ తుక్నో బేకంబు మనంబునం చజెంగలింప శుకిసా రణసము 
న్వితుండై బహుతాళ ప్ర మానోన్నతం మై నయొక్క మహానీయసువర్శ మణిగణ 
ప్రభాపటలజటిలం బగుప్రాసాదం బారోహీంచి సము ద్రంబును దత్పా?౦0క 
కాంతొరగరిసం తానంబును విలోకించి త త్తీరంబున 'రెండనసము దృ ౦బుకరణి 

నపారంబై యసవ్యాంబె యనంతంబె పుడమి నిండి యున్నకవీబలంబు నవ ర సీ ద ర 

లోకించి సారణున కి ట్రనియె. 576 

. శఈమర్కట శ్రేణిలో మహాబలు లెన్వ శెవ్వ కెవ్వరు ళూరు అెవ్వ రాథ్యు 
లెవ్యారు మున్నాజి శే తెంచువాః నెన్వ రుత్సావాపరు లెవ్వ రు గ్ర మూ రు 
లినజుండు సుగ్రీవుం డెవ్వారివాక్యంబు పాటించి విను. జమూపాలు శెవ్వ 
రింతీయు వే ర్వేజు యెజీంగంపు మనిన నచ్చ్బారుండు ముఖ్యవిశౌగదుండు 

- గాన వానరవీరుల కర్శకూప్కు నామవేష్టావి కేషచిహ్నాములతోడ 
సర్వ మేర్చడ యామినీచరవిభునకుం జెలంగిప్ర త్యేకముగంజూవీ చెప్పందొడంగె. 

ఎరడు సాఠరణు6డు రాదీణునకు వానరవీరుల వేర్వేజ నిరూపించి చూపుట. థం 

. అనుపమవీర వానరసహా స శతంబులు గొల్వ దారుణ 
స్వనమున నీపురి నీరణసౌధయుతీంబుగ వ్రయ్య జేయుఛు౯ా 
సునిశిత భంగి లంకపయి6 జూడ్కులు నిల్పీ ననాట వాహినీ 
ప్రణుతేముఖా ౫ సంస్థితుండు రావణ నీలుడు వాంజె చూడుమా. న్7రి 

. కతండు సమ _సవానరవాహినీనాయకుండు వినుము ముటీయును. న్79 
. కనకాద్రిశిఖరసం కాశ బేహంబున జలజాత కేసరచ్భాయ నిగుడ 

సారెసాశెకు విలాసంబున నొడించు వాలనాదమున దిగీలయ మదర 
మోమున కౌ ద్ర కేఖామయూఖావళు లీనకరంబుల మాడి నెండగాయ 
సింగంపుగొదమలభంగి వెలుంగుచు వీరవానరులు వేచేలు కొలువ 

. పదముల గరంబు లూంది యంబరపథ మున 
నుండి పుడమికి దాటి మహో గ్రకోప 
మడర నునలంక కభిముఖుం జై చెలంగు 
నతండు వాలి ప్రియకునూరు, డంగదుండు. ర్ర0 



వ, 

జే, 

యుద్ధ కా౦డ ము, 449 

మజీయు నతండు వానరవల్ల భుండై నసు గృీవునిశేశ యావరాజ్యంబునం దభివీ. 
క్షుండై. సు గీ వ్రనికరణి సాస్టమిత్వంబు వహించి యతనికింబ్రాణసముండై శౌర్య 

వీర్టలై ర సాహ సోత్సావాబలంబుల వాలియుం బోలె న పృధృష్యుం డై 

కశ్రార్ధంబునందు వరుణుండుంబో లె రాఘవార్థంబునందు బరాక్రాంతుండై 

నిజ సై న్యంజులం గూడీ దుర్ణయ ప, తాపవి శేషం బున గయ్యంబునకుం గాలు 

ద్రవ్వుచు ఛీషణరో పాతిశయంబున నిన్నుం జీరుచున్నవాం డితనియుప బేశంబు 
వలన సన రావముహీతకానుం డగుహానుమంతునిచేత జనకనందని సందృష్ట 

యయ నితనిచందంబు పిలోకింపుము, ' క్ 

డాన వేశష్టీర వాలినందనునివెనుక 

నపరిమితవానరానీక మరిం గొలువ 

ఘనరణోత్స్పాహూ మొననంబునం జెలంగం 
జూడ నొప్పెడుం. గను మల్ల వా౭డే నలుడు, ర్ళ్తో 

. యామినీచరకులనర్య యతండె కాండె, యబ్లివె సేతు వొనరించి నట్టిచతురు 

డరిది వీనిపర్మాక్కము మభినుతింపం గవివిభుని చేత నభినుతిం గన్నవాండు.. 588 
ముజీయును. 

. సదమలబుద్ది భానుజునిచక్కటికి నయ మార నేగి తాం 

బదపడి వచ్చి చేనల విభాగ మొనప్పుచు నున్నవాండు సొం 

ఫొదవ హిమా చలంబు క్రియ నొప్పెడు తెల్లని మేనువాండు వాం 

డదె పరకింపు మూతండు దశానన స్వైతుం డనాం జెలంగెడిన్. 565 

వ, ఇతనిం బరివేష్టించి చందనకాంతారనివాసు లగుకీశు లష్ట్రాదశశతసవా స్ప ంబు 

వ 

లును దళకోటిశతంబులును జండకపకాక్రమంబునం గ్రాలుచు దారుణక్రోధం 

బున దుష్ప్రధర్షు లై యంగంబులు విదుర్చుచు మేఘంబులభంగి నింగి తూ 

టుగట్ట నార్చుచు లాంగూలంబులు ద్రిప్పుచు సంరంభ విజృంభితు తై ముల్లో 

కంబు లొక్కుయొత్తున నుత్చాటింపం జాలి యున్నవా రట్టిపరవానరులం గూడీ 

బుద్ధిమంతుండును వానర శ్రేనుండును ద్రిలోకవిశ్రు తుండును భీమువి కృముండు 

నగీనతండు గిరివనసౌధసాలసహితంబుగా లంకాపురంబు నవలీలం దోనుమాడు 
టకు నొక్క_ండె సమర్దుం డై యున్నవాండు మజి యాను 586 

, దికిజకులవర్య గీమతీతీరక లిక 

రమష్టిసంకోచనాఖ్యి పర్వతమునందు 

రవణ నివసించి యచ్చ టిరాజ్య మేలు 

చుండు నాతండు గుముదు. డన్య్యూధపుండు. 587 

భుజియ. చెవ్వీనివాలంబునం గలరోమంబులు బవాదీర్ధ్యప్రమాణంబు లై 

కాను శ్వేత వీతాసితేవర్ణ ంబు'లై యద్భుత ప "కొరంబునం జూపశ్లునతేండు చండుం 

డనుయూథపుం డదీనస త్తుండు నుజోవీరుండు శతసహాస్ర పరిమితేవానరుల 
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కధి నాథుం డట్టినిజానీకంబులం గూడి సంగ్రామార్థి యె నచ్చు చున్న వా(డు 

లంకాపురంబు దాడి పెట్ట నతం డొక్క_ండే చాలు వుటియును, ర్3ప 

చ, దనుజవ కేణ్య చూడు మటుదవ్వుల నొ ప్పెడువా(డు సీంహాసం 

వాననుండు దీర్గ కేసరుం డహస్మ_ర కేజుండు వీ౦ంగ వర్భుండుకా 

వినుతభుజాబలుండు పృథువి క్రుమశీలుండు వె రిలోకము 
ర్ల నచతుకుండు వానరవతంసుండు రంభుం 'డనాం జెలంగెడీన్. వ్ 

తే, అతనిదోర్వీర్య మతిచిత్ర మసురనాథ 
దారుణకోధర_క్షనే త్రములచేత 

నుగ్రృగతి లంకను దహించు చున్న వాండు 

పోలె ఏీవ్షీంచుచున్నాండు పోలం గంటె. 590 
వ. మజీయు నన్వాసరయూథపునకు వింధ్యా చలంబును గృ్టపర్వతంబును సవ్యా 

నగంబును సుదర్శన శె లంబును సంతతంబును విహోరస్థానంబులై యుండు నిత 

నిం బరివేష్టించి చండపరాక్రము లగువారు త్రీంశచ్చత సవా సంబులు వాన 
రులు శౌర్యాలంకృతు లై నిత్యంబునుం బాయక సేవించుచుండుదుకు వారొ 
క్కాక్ రొక్కలోకంబు నాక్రమింప దత లట్టినవాచరులుం గూడి సుగ్రీవుని 
శాసనంబున లంకమోాందికీ సంగ్రామౌర్థియె వచ్చుచున్నవాండు నుజియును, 

ఉ. మించినకోప వేగమున మేను విదుర్చుచు సారెకు న్విజ్బం 
భించుచు. దోంక యె త్రీ జళిపించుచు వీనులు నిక్క_బెట్లి యా 
డించుచు సడ్డదూపు నిగిడించుచు సంగర కాంత యె వినో 
దించుచు నున్న వాం డతండు ధీరవరా శరభుం డనంబడున్. 592 

వ, ఇతండు మహాబల సంపన్ను౭డును మవోజవ్రండును వీత భ యుండు న మృత్యువు 
నైన లెక్కి ౦పక నుక్కునం గ్రాలుచుండు నితేనికీ రమ్యం బగుసా ల్వేయపర్వుతం 
బునికి పై యుండు నప్విరో_త్రమునకుం జ త్వారింశచ్చతసహా న పరిమితులు వాన 
రులు బలవంతులు విహారనామకు లున్న వారు వారిం జుట నిడుకొని లంక 

- nf) 

నుత్పాటించునట్టిపలుకులు పలుకు చున్నవాండు మజియును. 598 

చ నురవిమతేంద, కంటె పనసుం డనుయూథపుం డల్లవాండె వాం 
డరయంగ జ న్యదువ్ప)సవాుం డద్భుతవీర్యుంయ పారియా త్రభూ 
ధరమున నుండువా. డతని దద్దయు . వేడ్క భజింతు రగ వా 
నరులు జితొారు లుద్ధతు లనారత మేంబదినూజు వే లొగన్. 594 

వ. మటియు నివ్వానరుండు యూధో త్తముండు తనబలంబుల తా, స్తృద ష్టవిధానం 
బున విభజించి వేశ్వేజ మొనలు ఘటించి తన్మధ్య దేశంబున బృందారకమ 
ధష్టంబునం గ్రాల సవా స్రాతునిచండంబునం దేజరిల్లుచు మేఘంబు గగనంబు 
నాచ్చాదించిన భంగి, బుడమి నాఇ్భాదించి సంగ్రామంబున కభిముఖుం టే 



యుద్ధ కాండ ము. కర్ | 

యున్నవాండు వింటివె రావే సేంద్రా తదీయకళోరకంళహాుంకారంబు మహీ 
భేరీన న్నాదంబుకరణి విన నయ్యెమో నని పల్కి వెండియు నిట్లనియె. ర్9ర్ 

మ. పరికీంపం దగు నల్లవాండె జలధిస్రాంతంబున న్హారబం 
ధురయె కెండవనాగరంబు పగిది న్షుహ్పరయి యున్న వా 
నరసేనం దన మేలిమాటల మహానందంబు నొండించుచుకా 
గురుశేల కీయ గ్రాలువాండు వినతాఖ్యుం డెన్న దై త్రో స్ప త్తమా. 596 

కే. దనుజవం ంశొన్ధిచంద్ర యవిగనతుఇెంత, నంతకాకారుంై. బలవంతు లైన 
కపులు సేవింప నిన్ను సంగ్రామమునకుం, జీరుచున్నాండు ఇ వాడే ఏశ్షీంపుకుధిప. 

వ. అతండు,కో ఛాథనుం డనుయాథపుండు మహోబలసంపన్నుండు వీనికి హష్టీసహ్మస్త 
పరిమితం లగువానరబలంబులు గలిగియుండు నమ్తహావీరుండు గంగానదిజలం . 
బులు ద్రావుచుం దత్పరిసరంబున ఫలమూలంబు లుపయోగించుచుండు నతండు 
నిజసై నంబుల విభజించి మోహరించి సన్నద్ధుండై యుగ్గంబునకు నిన్నుం జీరు 
చున్న వా: డతనిపార్శ ప్రంబున గై రికవర్హ సం కాశం బె నతనశరీరంబును యుద్గవా 
ర౦బువలన నభివృద్ధి నొందించుచు బీలదర్పమదవీశేషంబున సర్షయూథ పుల 
ధిక గారిం చిమనంబుసోం బొడమిన వ్రోధా గ్నిశిఖలు రక్రాంతవీకణవ్యాజంబున వెలి 
కిం బర్వ స. ప్పతిళతసవా స స్ససంఖ్యాతులగు వానరుల వే శ్వేజవిభజించినన్నద్ధుండై - 
నిన్నుం గదియ వచ్చుచున్న వా డత౦ండు గవయు౦ డనుయూథపుండు వీరందజు 
దుష్ప్ర'సనాులును జండపరాక్రములును బలవంతులును గాముగూపులును 
గొందటు యాథపులును నొంపజు యూథపషే పులు నై తమతముబలంబులం 

తూడుకొని సంగ్రామంబునకు: గట్టాయితులై యున్నవాఘ్ వీరి నెల్ల విలోకించి 
తివిగచా ప్రసిద్ధ ప ల నసయీవన చరులలోన ౩ నెవ్వరు రాఘవార్థంబునందు జీవి. 

తీంబును రవ్నీంపక రణంబు సేయ సమక ట్టి యున్న వా రట్టియూథపక్రెన్లుల 

నెల్ల జూపీ చెప్పెద వారిచందంబు నిమ్ముగా నెజింగిళొను మని పలికి వెండియు 
ని ట్లనియె, ర్33 

నీ, దనుజేంద్ర కంగు సూర్యునిమరీచులమాడ్కి నిడుద లై సీవ్రేకీ తనీలర_క్ర క్ర 

మణివర్ల “హలకోమంబులు కడుం జిత్రభంగిం బుమ్మరవీథిం జెంగలింస. 
గురువులు వాటువానరు ల నేకులు శ్ల ల్భూజము బ్ల బరతలంబులం జెలంగ 

వున పట్టణము చూజగొనువేడ్మ రయమున( జటులకోలాహాలసక్టినము లెనంగం 

శే, జరణస్ంభుట్టనంబున ధరణ్ గ్రుంగ 
నద్భు తాటోపమున వెన్క నరుగు చేర 
వచ్చుచున్నాడు వాండె దుర్వారభంగి 

నుగ్గటూపుండు వారు డ నుయూథ వుండు, 599 

వ, నుతెయు నయూూభూథపునిపిఆుందదెస నసీతాంజననం కాకులునుయు కర్త విశార 

దులును సత్యప'రాక్రృములును నసం ఖ్యేయులును ననిశ్టోశ్యులు నై సీసీ జమేతం 



శల సోవీనాథ రామాయణము 

బులకోరణిం గ్రాలుచు సము ద్రతీరవనంబులందును నదులందును బరగ్గతములయం 

దును నిండి మెండుకెని యూర్జితే గ ర్ఞానిస్వనంబులు చెలంగ దాకుణప్ర కారం 
బున నిన్ను డాయ వచ్చు చున్నవారు వారె భల్లూక యూథపు లవలోకింపుము 

మజీయు( దన్మృధ్య బేశంబున జీమూ తీపరివృతుం డై నపర్టన్యునిసాబగునం చేజ 
రెట్లుచు. గ్రోధారుణతలోచనంబుల నగ్నికణంబులలర ఫఘోరదర్శనుం డై యున్న 
వాండు వాడె ధూమ్రుం డనుయూథపనెష్టుం డతండు సమ _స్తభల్లూకలోక 
నాయకుండు బుతునంతం బనుగిరి శె ప్లంబున నివసించి నర్శదాజలంబు లుప 
యాగించుచు నచ్చటిరాజన్టంబు పాలించుచుండు మజియును, 600 

ఉ, వానికి నగ్గజుం కఖలవానరలోకననుస్మృతుండు జ 

నా్టానత శా త్రవ్రుండు కుధ రాభశరీరుండు సర్వవిరస 
మ్లానీతు: డుగ, రూపు డసమానవరాక్రముం డత్యుదా త్తే 
జోనిధి జాంబవంతుం డనుళూరవ రేణ్యుండు వాంజె చూడుమా, 601 

వ. ఇతండు మహాయూథ పయూథపుండు రూపమా త్రంబుచేత శ్రాతృసముం డగుం 
గాని పర్యవీ క్రముంబుల నతనికం కు నధికుండు సంగ్రామంబున నధిక దుర్ణయుండు 

(వ్రశొంత చిత్తుండును గుకువ_ర్థియు(జిరజీవియు నని విశ్రుతిం గన్నవా (డు నితండు 
తొల్లి శక్రునకుం దోచ్చడి సమరంబున బలనంతులై నరాతుసుల ననేకుల వధించి 
దేవతలచేత దుర్గ భంబు లై నవరంబులు వడసినవాండు మహామహీధ రళ్ళంగంబు 
లుతళ్చాటించి కందుక క్రీడ లాడుచు మపహావేగంబున నిరువదియొక్క మాటు 
త్రీవి క నురాపంబునకు బ్ర దశ్నీణంబు చేసినమజబోనుభావ్రం డతనినామంబు 
నిన్న మృత్యు వైనం బరు వెత్తు నీతనికి చైత్యదానవవీశాచసమోానంబు లగు 
భల్లూకబలంబు లసంఖ్యేయంబులు గలిగి యుండు వానరయూథ పు లెల్ల నమ్మ 
పళయూథ పయూథ పునిం బరి వేష్టించి యున్న వారు విలోకింపుము, 602 

దనుజన రేణ్య కంచు యల చానవభంజను నర్థిం గొల్చి య 
య్యనఘునిచేత దుర్లభము లై నవరంబులు గాంచి ప్రీతితో 
దనదుబలంబులం గొనుచు దారుణభంగి రణం బొనర్పంగా 
ఫఘునగతి వచ్చువాం డతండె కా బువభుం డనుయూథపవుం డోగిన్, 608 

కే, ధరం జతుప్పాదజంతుయూథములయందు 
ఘనత నెచ్వానికూపంబు కంటె బరమ 
మైనరూపంబు లే దట్టియధికు6 .డల్ల 
వాడె సన్నాదు( డనియెడువానరురిడు. 604 

న, అతండు సర్వేవానరపితొనుపహుం డనియును యూథపయూథపుం డనీయును 
విసంబడు నితంషు తొల్లి శక్రునిం దొడరి ఘోరం బగురణం బొనర్చి పరాజ 
యంబు నొండక యతినిచేత మెచ్చు వడనీినపరాక్రవుశీలుం డతేండు యోజన 
భూరస్థితం టై నశై లంబును చార్భ వ్రంబున సంస్పృృళించుచు నట్ట గమన వేళ 

ల 



వు, 

వ 

యుద్ధ కాండ మను, శన్ఏ 

యందు. గాయంబుచేత మింద యోజనంబు సంస్పృృళించు చున్న వాండు 
విలోకింపుము. 605 
రస జంబూతరు వేడం బున్షైను గు బేరస్వ్వామి వీణా వివో 

రసుఖం బేగిరి యిచ్చె నెయ్యది నగేంద్ర శెష్ట నుచ్చోట సం 
తస మొప్ప న్నివసించువా.డు రిప్పుల న్షండించువా( డల వా, 

ఉప చే p అస లా డసురాధీశ్వుర కోధనుం డ నెడుకీశాధీళుం డీవ్సీంపుమూ. 606 
. ఇతనికి శక్రునకుం బోలె బ రాక్రమంబు నినన్షంచై యుండు నప్విగో త్తముండు 
వై శ్వానరునివర ప్ర సాదంబున గంధర్వకన్యకుం బుట్టిన వాండు చెవాసురసం “గం 
బునందు దేవతలకు సాహాోయ్యిం బాచరింప నరిగి రణంబున నసుకులం దోలి 
సురలకు విజయం బొసంగిన వర్యధుర్యుండు రణంబులందులగస లగి 3కర శినువిరో 
త్పాహుండై దలంకక యుండువా. డిళనికి. గోటిసవా న సంఖ్యాతులగు వాన 
రులు బలవంతు లున్న వారు నిజానీక పరివ్భ తుం డై లంకాపురంబు నజిముజ 
నుజబుమాదడుకురకు వచ్చుచున్నవాండు విలోకింపుము. ౧07 

| దానవో త్తవు ముత్తసుందరగజంబు, లీల మద మెక్కి. లం కావిశాలసొభ 
వరణపాటనదత్వుండై యరుగుడెంచు, చున్న వాం డ దెగజుండనుయూథపుండు. 

వతండు గం గాతీరప్రాంత కాననంబుల వసిం చుచు నమ్మహోనదీజలంబులుదా వుచు లీ జారీ లో 
వానరులకుం గరులకుం గలపూర్వ్ణోవె రంబు దలంచి గజయూధథపులనెల రణం వ్ బాం 

బునం వోలుచుం బాదపంబుల విజుగం ద్రోచుచు శౌ లంబు లుత్పాటించుచు 

నీంద్రుండు త్రివిష్టపంబునందుం బోలె నచ్చట నివారించు చుండునితండు వానర 
వాహినీముఖ్యుం డనంబడు మజియును, రతి 

. అసురనాథ వాతో ట్ధిత మైస మేఘ 
ముట్లు చరాపట్టుచున్న వాం డల్టవాండె 

పోలం జూడుము కవీవంశభూవణుండు 

నురు భుజుండు పృమౌాథి యనూ్రథ పుండు. 61 

. ఇతండు వహారివాహీనీముఖ్యుండు హామవతీనదీతీరంబునం బొల్బుమందరోపమం 

బె నయుశీర బీజపర్వతంబు నాశృయించి తద్దిరికందరంబుల నివసించుచు నమ్మహో 

నదీసలిలంబు లుపయోగించు చుండు నితనికి వర్యవి క్రమద్భ వులునుభజాబలసం 

పన్నులును మేఘుగం భీరనిర్హై షులు నగువానరులు శతసవాస్త సంఖ్యాతులున్న 
నొ రట్టిబలంబులం నాడీ సు గ్రీవ్రనిశాసనంబున సంగ్రామార్థియై వచ్చు చున్న 

వాండు కంటివె తదీయచరణసంభుట్టనసముభ్ధూతమహాపరాగంబు చాయువశం 

బున శేగి యరుణాభాసం మై యంబరంబునం జెరసి బవాప్ర కారంబుల సాం 

ద్రుంబుగా6 గప్పికొని యున్న దని పలికి వెండియు నిట్లనియె, 614 

కా,ఆలోకింపుము సేతుమార్లమున దై త్యాధీశ కుపష్టున్యహో 
కాలాకారు గవాతునిం గొలిచి లం కాధ్వ్టం స నప్రోద్ధతి౯ 



గకశ గోవీనాథ రామాయణము 

సీలాంగంబులతో సితాస్యములతో నిర క యానంబుతో 

గోలాంగూలబలంబు గ్రా లెడు నుహాఘోేర ప్రకారంబునన్ . 612 

వ. అబ్బలంబు శతసవా స శశపరిమిత్తం బై యుండు మటేయును, 618 
వీ 
గం ఇనుం జెందు వర్తించు నెచ్చోటు నిత్యంబు: డప్తహానుద్యూతి/. దనరు చుండు 

నెచ్చట వేసియించు మృగఖగనవ్రాతంబు పాలకార్యుచ్భ్చాయం బాటి కెక్కు_ 

ఫలపువ్పపట్లవోజ్డ ఫ్రలములై యెచ్చోటితరువులు కోరిక ల్లురియు చుండు. 
బరమత్షు అఆచ్చోటం బాయక నిత్యంబు ఘనతపోమహి మచేం గ్రాలు చుండ్రు, 

కే. వర నెచ్చట మధునృష్టి గురియు నట్టి, రన్యు కాంచనపర్వత రాజమందు 
ననిశము వసించి యుండువాం డల్గవాండె, వాసవారి శేసరి యనువానరుండు, 

వ. చుజియు నతండు యూథ సముఖ్యముఖ్యుం డనంబజు వానిం బరికింపుము. 

కే, అసురనాయక సకిలరాతనులళోన, నేతవై విశ్రుశిని గన్న నీవపోలె 

దండి వేవేల బంగాకుకొండలందు, సెక్కు. డె మించు మేరునుహీధరంబు. 

బే. అమ్మ హో శె.ల రాజమం డధివసించు, వాళు వానరవీరులు వాళి చూడు 

ధవళపింగళేగాత్రము ల్లామ్తముఖము, లొప్ప నొప్పుగ శోభిల్లు చున్నవారు. 
ఇ 9x N ఎద ఇ వ. మజియు నవ్వునాటపికులు సీంహంబులుం బోలె జతుర్ణంష్ట్రులును వ్యాష్టుం 
బులుం బోలె దుదాసదులును జ్వలి తాశీవిషసమానులును వై శాష్టీనరనము ప్రభో 
లును ను త్రమాతంగసన్ని భులును నుహాపరగీతసంకాశులును నీలజీమూతనిస్య 
నులును వృ త్రేపింగళ రక్తాములునుళ్లీముపరా క్ర ములును ఛీమగమనులునుదీ కాం 
చితలాంగూలులును దీళ్లుదంష్ట్రు లును దంతనఖాయుధులును భయంకరదర్శ 
నులు నై యుద్దామపకా క్ నుంబువ లంకాపురంబు నవలీలందునుమా జెదమని 
యున్నవారు భుణజీయును, 618 

ఆ, వారినడును నొప్పువాండు వారల బ్రీతి, నేలువాండు శమనుం బోలువాండు 
సత్యసంగరుండు శతవలి యనువాండు, వాంజె చూడు మసుర వంశవర్య. 619 

చ. అత డతిస త్త వంతుడు మహామతిమురతుండు పొరువనితుం 
థ్ 

డతులిత శె "ర్వుం డద్భుతేవీహాకా(డు రామహీతంబుపొంకె జీ 
వితములడై నొకింతనరవిం గప చేయడు రాతుసేశ్వు రా 
జితరిపుం డై. నయాల్ల వగ శేఖరుచెరుము లేమి చెప్పుదున్. 620 

శే, అధిప గవయుండు గజుండు గోవాచ్సుం డల 

నలుడు నీలు డీయేవ్రరు త్లంప నొక్క. 
జొకండు శతకోటివాన లీయూథపులకు 
మేటిగమి కాండ్లు ననిమొన మెజయు వాగు. (కి! 

క. దనుజనం వెల్లివిరిసిన, వననిధిచం దాన నొప్పువానరబలముం 
గనులను మదే వింధ్యాచల, మున నిచ్చల మునికి సేయు ముద మలశారన్. 



వ 

ఉ. 

వం 

నే. 

సీ, 

తే, 

శే. 

కో 

యు ద్ధ కాండము. 4న్ప్ర్ 

అబ్బలంబు లెక్కింపం ద్రిముఖచతు ర్కుఖపం చముఖవణ్యఖనవా స ముఖులకె రు ఎకె న 
నలవి గాదు వినుము, న ఆన 628 

అంద జిలీ ప్రభానులు మపహోగిరిసన్నీ భ ఫఘోరకాయి ల 
స్పందపరా క్రము లైమతపాట నలీలుకు జన్యుదునగ్లయుల్ 

జె మందర హ్రైర్యు లబ్ధివననుండల కె లవికీర్ల మేదినికా 
గృందుగ నొక్క వ్రేల్మిడి వినష్టముం జేయ సమార్థు 'లెన్నంగన్. 624 
అని సారణుండు పలీకినన నంతరంబ శుకుండు రాషసాధిపుం డగురావణునవలో 
కించి ఘటితాంజలిపుటుం డై చేవా యిప్పుడు సారణుం డెజింగించినయూభా 
ధిపతుల మ త్రదీపీపంబులంబ లె గంగాతటరువాంబు లగును గోధంబులనట్టహె 
వువంతంబు లగునాలంబులం బోత నీమ్థుగా నవలోకించితివిగడా యావనాతటు 
వీరు లందజు దొష్పు?సవాులును బలవంతులును గామకూపులును చేవగంధ 
ర్వాంశసంభూతులును దై త్టాదానవసంకాశులును దెవపరా క్రములునుసవా స 

రా కోట్యర్శునబృందసంఖ్యాతులు ను సు ణీ వవళవ ర్తులును గిమ్మీంధానిలయవాసు 
లును రామ ప్రి యచికీజ్ఞులునై యుందు రంకంజూడం గల వారి నెలంజూవి చెప్పెద 

య 

నాదరాయ _త్తచిత్తుండ వై విళలోకింపు మని పలికి వెండియు ని టనియె. 625 

. సురబకు. బో లె భూపముల సొంపును బెంపును సౌకుమార్యము 
న్లర మేకుదార మైందుండు తగ న్షి్రవిదుం కనువానరో తము 
ల్ఫుకుచిరభంగిం గ్రాలెడరు చూచితె వీరికి సాటిలేరు సం 
గరములయందు నెళ్వరును గర్భురనాయక యేమి సెస్పుదున్, 626 
అనురవల్లభ వీరు ముశ్నబ్దభవ్రని, చే ననుజ్ఞుతు లై వ్రీతి మానితముగ 
చేవత లొనంగ నమృతంబుంద్రావినారు, బహుబలసమృద్ధివిఖ్యా లి బడనినారు, 

వర్లింన నెవ్యోండు వత్సపదీకృత వారాళి యె ధాత్రి వన్నె కెక్కె 
నతులితభుజబలోద్దతి మశకీకృతదనుజుం డై యెచ్వాండు వినుతిం గాంచె 
వితతవి కృనుతృణేకృత యుష్ముదు గ ప్ర తాపుం డై యెవ్య్వాండు కోపగించె 
వాలాగ దీ _పపానకవావిష్కృత భవన్న గరు. డై యెవ్వాండు పొగడువడ సె 
భక్తి నెవాప్టండు నీత్రకు భ-ర్తకుళలృవా ర్తం బెలిపె నెవా్వాండు సీవనముంగూ ల్చె 

నట్టివానుమంతుం డీ నసడువనాట ఏలు, డళల్లవాండె ఏలోకింపు మసురనాథ. 626 

అధిప విను శేసరితే త్రమందు పాయు 
నేజముననుదయించినధీ రుం డితండు 
కరువలికిం జోలె ననివార్యగతియు ధృతియః 

జలము సామర్థ్య ఛుతేనికిం గలిగి యుండు. 629 

తన వలనిసరయూపము గై,కన నేర్చుం బయోధి నైన గురుబలయు క్రిం 
గినుక వొడమినప్పుడు ఖో,రన నింకింవంగ నేర్చు రశాకసనాథా, 630 



456 నోవీ నాధ రామాయణము 

చ. ఇతండు జనించినవ్పు డసు లేశ్వుర యప్పుడ పుట్టివచ్చు బా 
లతిమిరనై 56 గన్లొని ఫలం బది యాలి దీజునట్లు ను 
దతం గబళింతు నంచు బలదర్పితుం డె విహగేంద్రులీల సా 

ఈల Pa ఇ జ్, యతగతి యోజన శత్రయసవాస ము వ్రేల్యిడి దడాంళ₹ మింటికి 681 

వ. ఇ _త్రెజంగునం జని దేవర్షి పతీగోరగనిశ్లసాధ్యై తరిడా నవవిద్యాధరాదుల క్రై న 
సహింవరానిచండకిరణ కరప్ర కాండంబుల 'వేండ్రిమిక్ “క యవళుండై యుదయ 
పర్వతంబుపె6 బడినం దదీయగండశిలాసంఘట్ట నంబున నొక్కి ంతహానువుభన్నం 
బయ నక్కారణంబున నివిగ్గీరశిఖా మణికి హాొనుసుంతుం వపను నామం బుగలీగా 
నవ్విధంబుసర్వంబును నిక_ం౦బుగా నెజింగ యున్న బాశ నతనికింగలబలకూప్ల 
ప్ర భౌవంబులు కొలది పెట్ల నెవ్వరికి దరంజు గాదు నై సర్షికమహీ మవి శేషం 
బున లంకాపురంబు భస్యంబు సేయ నితం డొక్క_రుండె చాలుం గంటివె 

నవు 9. ఇక" ణా తదీయసముచ్చి)తవాలా గృనిహితవై శ్వానరుండులం'కా పురవ్రాసా దమండిరంబు 
లిప్పటికి దహించుచున్న వాం డని పలికి పెండియు ని ఫ్లున య. 652 

వీ ధర మం బెవ్వాండు తప్పక వ _రించు ధర్మ మెవ్వనియందుం దరలకుండు 
వేనంబులకు ధను ర్వేదంబునకు నేప్రసన్నచిక్తునికుత్నీ జన సీమ ' 
పృథివియు గగనంబు భేదించి గృమ్మణ దొస నాష్చ నెప్టినిభునకేరంబు 
తడయక కలుషచిత్తుండ వై ననీచేశ నపవ్బాత యయ్యె నేయనఘునాధ్ధి్ట 

డల్లవాండె విలోకింపు మసుర నాథ, యుద్ధ సన్నద్ధుం శే వచ్చియున్న వా(డు.6కికి 
తే, చేవభ_ర్రకుం బోలె నుదీర్ల విక, మంబు మి త్తికిం బోలె. గ్రోధంబు మజీయు 

మ. దమశీలుండు నువ నుకనుందు దిగ ౦తవ్యా ప్పళాంత్యాడికో 
_ఫ్రమనానావిధసద్దుణుంకు కొరుణోదారుండు కూరుండు దు 

దై ర రిమహారణ్య చదవానలుం డతీరథ శష్టుండు జత్యో తమా. 6కిర్ 
తే, అతీనివలపటయదా మ్రపద్దాంబ కములు, కుందనపు. జయమేను వెడందయురము 

క్ రామునియను౦గు దమ్ముండు, భేమపరాక్రముండు కతుభీకరుం డధిక శీ మంతుడు గుణవంతుడు, ధీమంతుండు వాల్ల చూడు చేవవిరోధీ. 681 

విజయశీలి విక్రాంతుండు వినయపరుండు, వేదవిదుండు మహాధను శ్వేదవిదుండు. క. రాతుసవర రాఘవ్రునక్కు వశ్నీణభుజమతం డనారతము నతని విభుం 

తే, యట్టిరాముండు నీరదళ్యాముం డభిన్న వాంబురువాప త్ర చారు నేత్రాభి రాముం 

నమరమం త్రి కిం బోలె గుళొగృబుద్ధి సవా జగుణములై యుండు నీసత్యధ్భ తికి, 

న్రముం డివోకుకులో త్రముండు సుజన వా తానతంసంబు వ 

నీలకుంచిత కేళము ల్నెజయమెజయు, చున్న వాండు లత్షణుండు వీరో త్తముండు, 

శే సర్వ కాస్త్రార్థత_త్త ఏవిశారదుండు, దుర్ణయు. డమర్షి జేత నిస్తులుండు బలియు 

-డీషీంచుం శ్రైణనమునిం, దవత గొనియాడవల'దె తద్భుజళ కిన, 689 



యుద్ధకాండము. శర? 

ఆ, అతండురానువార్థమందు జీవితిమూపై , నాస నేయం డించుకె నైనం గానీ 

&, 

2x 

యసురకోటి చెల్ల నవలీలం దునుమూడం బూని యున్న వా౭డు దానవేం ద్ర. 

రామునిసవ్య పార్శ స్రమున రాతససంవృతుం జ డై మహోన్నతి 

న్నీమగతిం జెలంగడువిభీవణు నీయనశుజ ను. గంటివే 
నాముని వేతి నీదనుజరాజ్యమునం దభీవీ. క కుక భుబ 
శ్రానుహుమం జై పే సునీ న ఇ దలంచినవా. జట్ కర జ +4? 

. సోముండు బుతమధ్యమున శోభిలుచున్న గతీ నృమస్తళా 
ఖామృాగమధ్య దెళమునం గ గొ లెడువీఠరుం డశేమవానర 

సాస్పమి యనంతేవీర్యబ: లసొద్రుఃడ భామనిధి ప్రి యాత్మ జుం 

జామవహానీయ మూ ర్తి గనుమూన రజనీచరవంశ కే కరా. * (శీలి 

, అసురనాయక హీమవంతుం డఖలగరుఆ, నట్టు లక్కీ శవంశమువోర్ల వేందు 

డింపుతో మర్శ..టులం బ్ర కాళింపం జేయు, "సతుల తేజో్ 'జనకీ ర్రీమతుల చేత, 
. అధిప రురాతేండు ఘోరశే లాంతరమున 

గవానతరుదుర్లమార్లనంకలిత మొన 

యట్టికష్కింధ్ యనుగవాయందు నుంత్రి 

యూథపులతోడ నీవసీంచి యుండు నెపుడు. చత్సీడ్షీ 

. జానననాథ యిందిరకుం దానక మెయ్యది నూత్నకాంతి నె 
నానికి గల్లి యుండు శిత తామరనంబులు చేవజై త్యు తె 
చ సాల్ క క చ్చైరువు డాలుతు రట్టిసువర్ష మాల యూ 

ష్ ఛాసిలుచున్నది కరకు ముంగలన్. కేరీర్ 

సీకరబలుం డగువాలిన్సి ఏీంక న్యధియించి ప్రతిన వెలయంగల్ళ గ్భపతో 

నీకపిరాజ్యుము తారయు, నీకాంచనమాల రాముః డిచ్చినదిచుమిో,. 446 
అతుబభూరిసత్తు ఏ డితండె పో సు గీవుం, డనెడుసర్పువానరాధి నేత 

యితీనివీరగర్వ్ట మితనియాటోపంబు, కలయ? జూడు మిపుడు కర్చు రేంద్ర. 

ఇతనికిం గలబలపరిమాొణంబు సెప్పెద వినుము. 448 

లక్షలు నూకైన లశ్నీంప నొకకోటి యవి లక్షయెన శంకు వన నొప్పు 
నవి లశ మైన మహాశంకు వనం జెల్లు నవి లత ౪ యెన బృందా ఖ్య సంఖ్య 

యవి లమ గ యైన మహోబ్బంద నున 'నొప్పు నవి లత మైనం బద్దాభిధాన 
మవి లత మొన మహాపద్మ మనం దగు నవి లక్ష మొన స ఖర్వాాభిధాన 

, మవియు లవ్ యెన నది  నుహోఖ ర్వ్వాఖ్య, మవియు లత్ మొన నది సముద్ర, 
మవియు లత మెన నది యోఘ మవల న్కుహోొఘ మవియు లత్షయైన నధివ, 

. ఇట్లు గణిత కృమాగ తంబులె నశతసవా స్తకో టిశంకుముహోకంకుబృందనుహోబ్బం 

దపద్మమహాపద్యఖర్వ్టమ హా ఖర్వసముద్రాఘంబులు క్రమంబున నొక్కొాకనవా 
188 



4ర్రీ గోపీనాథ కామాయణము 

సంబును విశేవీంచి మహాావుం బొకకోటి సేవింప నంగచదాదికుమారులున్న 
వొనుముదాదిమంత్రులును జాంబనచాదికులవృద్ధులును విభీషణాదిమం త్రులును 

బరి వేష్టీంప సు గీవుండు విపు గృీవుండై రామసాహాయ్యాార్థంబు నీతోడ రణం 

బుసేయుటకు లంకమిందికి నిశ్శంకంబుగా. జనుదెంచి యున్నవాం డవ్వీరో త్త 

ముండు సత్యపరా కృముండు మహోర్ల వంబుక రణి ఘూర్జిల్లు చున్నత దీయ వాహి 

నీనందోహాంబు నవలోకింపుము రాశుసేంద్ర్రా నాయెతింగినంత యూథపుల 

చందంబును బలసంఖాస్టనంబును విస్పష్టంబుగా నెణీంగించితి నాచెప్బిన, క్రమం 

బున సర్వ్రంబును విలోకించి నీకు. బరులచేత. బరాజయంబు గ లుగకుండునట్టి 

యుదో్యోగంబు సమకట్టు ముని పలికిన నాళుకసారణుల వాకష్టింబులు విని యద్ద 

శగ్నీవుండు.., 450 

ఉద్దుద్దు రావణుడు కుకసారణుల మెం గోపము సేయుట. శుఢుం 

సీ, పార్థివో_త్తమునిం దత్సార్శ వస్థు లై నలత్ష్మణవిఖీమణులను గవికు లేంద్రు,6 
డదైనయాసున్రీవు ననిమిషపతీపౌత్తుం డై నయంగదుని బలాఢ్యుం డైన 
వానుమంతు దుర్ణయుం డగుజాంబవంతుని గజుని గవాతుని గవయు నీలు 
మైం౦దు శిల్పవిదుని మజియు. దక్కీ_నయూథపుల నెల్ల జూచి లోనులికి పిదప 

కే. నలుక వొడమినజెంచాన చధికరోవ, ముంచి శుకసారణుల విలోకించి కనుల 
ర కిమ చెలంగ భరించి రావణుందు, దిట్లందనమున. బరుహో కి నిటు లనియె, జాతో ల లు అవ 6 

శే, న్మిగృహానుగ వాములందు నిపుణుండై న, విభోనిసన్నిధి సచివులు వి ప్రియములు 
పలుక వచ్చు నె మికింతభ యము లేకృయాడుటకుం దో జనవిచ్చీనందువలన, 

శే, స్తుత్యనర్హ్మ కాలంబున భృాత్యు లిట్లు, సమరమున శే త్తి వచ్చి నళత్రువరులం 

ఆ, 

క, 

వ, 

బొగడు టది యాత్త్యనాథునిం బెగడుకం యె, నల్చ్పతరమె విచారింపకంటి రిట్లు. 
శాస్త్రసార మెణేి౭గి సముచితవై ఖరి, భృత్య కార్య మాచరింప కునికి. 
బురంగ నృద్ధజనుల గురుల నొచారున్ణల, నాశృయించు చుల్ల వ్యర్థ మయ్యె. 
ఎతీ౭ంగి యొనరింపం దేనియు, నురుతీరవిజ్ఞానసాధనోచిత్ర శాస్తో 
త్క_ర భారవాహిగా కాపురుషుండు పండితుం డనంగం బొగడు వడయు నే. 4ర్ర్ 
అట్టిమూర్హ సచివుల చేతం బరివృతుండ నై దైవయోగంబున నింతకాలంబు రా 
జ్యం బేలుచు జీవించి యున్న వాడ సమద్ధుండ నైననామోలభయంబుదక్కి. 
యిట్టివి ప్రియంబు పరువంబుగా బలుకుచున్న వారు విగాదీవునం బేమన వచ్చు 
సనామ్రల విప్రియంబు లాడుటకు మికు మృత్యుభయం బేల కలుగ దయ్య 
ఇాసనంబునం ప్రవ _ర్తించు చున్న నాజివ్యోచలనం'బే మరణంబును శేయంబు 
నొసంగు నేర్చి వేర్చుకార్చి చ్చు నంటి వననంబున బాొదవ్రంబులు జీవించుం గాని 
రాజకోపపరామృష్టు అైనయపరాధులు జీవింపనేరరు పూరోపకారంబులచేత 
మతో ్ క9ధంబు మృద్దుత్వంబు నొంద చేని యే నిప్పుడు శత్రుపత ప్రశంసకు 



క 

వ, 

యుద్ధకాండ ము, 459 

లె నపాపాత్తుల మిమ్ము వధించెద నిప్పుడు మాకడ నుండ నరు లు గారు తొలంగి, 
చనుందడు పూర్వకృతోపశారంబులు దలంచి మిమ్ము జంపక కాచి పుచ్చి త్ 
గృతఘ్నుత్వ నే స్నెహపరాజ్బుఖత్వంబుల మికు వధం బని పలికిన నాసారణటక్ష 
లిద్దజు దీ లితులై దయశబ్దంబున రావణు నభినందించి తొలంగి చని రంత నద్దళ 
గ్ గవుండు సమిప పస్థుం డగుమహోదరు నాలోచించి నీలివిశారదు 'లై ననునచా 
పేల శీజ్టుంబున రావింపు మనిన నతండు త ద్వీచన ప్ర కారంబున నదుపుటయు 
నచ్చారులు పజ తెంచి చోహోరు గావించి యంజలి గ్ఫించి ప పనియేమి యనియడి 
గిన వారి కీ ట్లనియ, 456 

రురు రావీబుండు కార్టూలాదొగారుల వానరులచొ “ప్పెటుంగం బంచుట. చ్రైథుం- 

మిరు భక్తులు కచుళూరులు ధీరులు గతసాధప్పుసు లుపాయచతురు లగుటం 
జేసి నేర్చులు వేయి చెప్ప నేటికి రాము డున్న చోటికి చెర వొప్ప నేగ 
యతేనిచందంబు తద్వ ్యవసా యమును మంత్రనిశ్చయంబును గడు నెమ్మితోడం 
గీడీంచువిధము ని నిద్రి, ౦చు చందంబు మేల్క_నురీతియును గారస్టక్ ర్హ తెజుంగు 

. సరము చెటింగి చసుచెండు జనవిభుండు 

విహితగతిం జూరముఖమున విముతుచంద 

మెజీంగ యల్పయత్నంబున నరిని గాలుచు 

"బెల్ల నృపులకు నీతియె యెసంగుం గాదె. 457 
అని పలికి యనుప వారలు, పని బూని ముదంబున స్ట పాచరవరు నిం 

పున వలగొని యేగిరి గ్రక్కున రాఘవుం డున్నయెడ కకుంఠితలీలన్. 456 
ఇట్లు శాహ్హలుని మున్నిడుకొని యచ్చారులు ప్రచ్చన్నకూపు లై చని సువేల 
శ లప్రాంతంబున విడిసి యున్న వానరబలంబు సొచ్చి యచ్చెరువును భయంబును 

బిచ్చలింప నదరి 'బెదరి చూచుచుం జని తన్మధ్య దేశంబున ను గ్రీవవిభీవ ఇసహీ 
తులై యున్నరామలత్ముణులసమిాపంబు మెల్లమెల్లన డాయం జని రప్పు డప్పొ 
లడిండిజేని వేగులవారిచందం బెజింగి పరిచితరాశతసవేవభావణుం డగువిళ్ళీ 

పుణుండు వారలచంటంబు వానరుల కెణింగించిన నాప్టవగవుంగవ్రలు వారలం 

బట్టి బద్ధులం గావించి రామునిసన్నిధికిం దెచ్చి పెట్టి 'విభీమణో క్ర క్ష ప్ర కారంబున 
నితీండు పాపాత్తుం డని కాప్టూలు నొక్కని మిక్కిలి కినుక చేత "ముస్ట్రీ ప్రహారం 
బుల నొప్పింపం దొడంగిన “నద్దయాళుం డగురాముండు కరుణాతరంగితా 
పాంగుండై . 459 

. వీరలతోడి చేమిపని వేగులవారి వఢింషరాదు పొ 
ల్బారంగ ద్రో దోచి పుచ్చు డన నక్కఫు ల ట్లానరింప వేగ య 
చారులు మక కలై సరభసంబుగ గ్రవ్మటి లంక శేగి బే 
వారి వినంగ ని ట్లనిరి యాస్యములం గడు దైన్య మేర్చడన్ + 460 
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శారమేధిళ బొహాోరు రాముడు సు 'వేలత్షైధరాంకంబున౯ా 

దతత్వంబున ఘోరసంగరకళాధా చేయు. డై యున్నవాం 
డీజీ పంగ దరంబు గాక కుకుకం బేపారం ౧ దక్సేన అం 

శాతం బజొనరింపంగాంల దగి యకంక న్నీండీ యున్నా: జొగిన్, 46 | 

యచ్చ కొ ర్లూలుడు రావణునితో దనోదురపస్థ చెప్పుట, చురుం 

క, నా విని రానణుంచు రఘు, క్షైవరురాకకు నొకింత జాతో బ్వేగుం 
జె వెండియు కాద్టూలుని, తో నె కారికగుణంబు దోంపంగ బలిశెన్, 462 

శే, ఆస్యమున వెల్ల (ద దనముజె జై న్యమువిషాద, మడ రెడువడం శెడిని సమస్తాంగ కములు 
బడలితివి చార శేఖర ప ప్ప నగకోటి, కరములం బడి మిక్కి లి గాసిపడీ కె, 463 

వ, అని యడిగిన భయవిహగలుం డై సార్దూలుండు తవవడు నెలుంగున రాతన 
శాస్టూలున కి ట్లనియె: 464 

ఉ. రాతసనాథ శామబలరజీ తవీఠవనాటసె సె నష్టిముల్ 

వీక్షణవృ త్తి తీకిం జబొరవ యీక్ బలంబును బాహూవిక్రచుం 

బతీయ జేజముం గలిగి యద్రులకై వడిం గ్రాలుచున్కి నే 
దతేత మొట లాడుటకు ధె క్రై ళ్యము వాల్దబేవి చెఫ వ్పృదున్ 465 

క, ఏవంకం బాజంజూచిన, నావంక నకంకళంకరాచలతులకీ 

వఫొవలులు గాచి యున్నాారోవల్ల భ లాంతినార లొశగిం జొర కుండన్. 466 

ఉ. దిట్టందనంబున న్నడుము ధీరులు దాశరథు జగీసించి రా 

చుట్టును న్షీశ్లు లక్క_పుల చుట్టును నెట్టన బుతుసె సైన్య మో 

చుట్టును గొండ మ్రు చ్చులును సొంపుగం జెట్టినకోటభంగి ని 

టట్లు గడల్పరాక చెలువారు నిశాటభయంక రాక్ళతిన్ . ఛ్ 

సే, అనురనాయక యేను మాయాబల మున, నబ్బలంబు ప్ర ప వేశించు నంతలో 

నెట్టునారాక తెలిసెనో యెజు రాదు వారిబలము వేగ న ననుంబట్టియంటంగట్టి, 
క ఫీకరగలతి మోంచేతుల, మోంకాళ్లం గజుకుగోళ్ల ముసి షవాతుల'చేం 

బోకుండ మరల నచటికి, శాకుండలో బొడిచి పీడిచె రామునికరుణన్. 469 
క. పట్టువడిననిను. జంపక,. నెట్టు విడిచి రంటి వేని యెజింగించెద నే 

దిట్టందనంబున నబ్బల, మె శ్ర వేళించి తిరుగు నాసమయమునన్, 470 
కన “న్నెజింగి విభీషణు. డాసన్న వనాటులకు. గన్నుసన్న యొనర్చం 

గృన్ననం బట్టి న రేశ్వరుం డు న్నెడ కీడ్చుకొని పోయి యొబ్పించి వెసన్, 471 
వ, వరుచెజంగుల నొప్పించిన చేను దుర్నివారవానరవీరకోళోర భుజాసా రసంవీడ్య 

మానసర్వాంగుండ నై మేనం గ్రా త్టనెత్తురు రమ్ము చేర నింద్రియంబులు 
చలింప మొగంబునో చె చై న్యంబు దోప మనంబున నెగదుగదుర సోజలిగ్షలించి 
రాముని శరణంబు వేండిన నప్పార్ధివో త్త తముండు క రుణావిభేయుండై చంపనీక 
బంధవిము క్తునిం జేసి యనిచిన భ వత్సకాశంజునకుం జను బెంచితి “నవ్వీరోదా 



యుద్ధ కాండ ము. 461 

రుండు ప్రబలాసం ఖ్యేయవిరవానరచమూస మేతుండై శె లళిలావృతుంబుల జల 
నిధి బంధించి సేతుమార్షంబున ను త్తరించి బలంబుల గరుడా కారంబుగా మోవా 
రించుకొని సావాసోత్వాహూ బాహాటోపం బులు దీకింప లంకమోా౭డికి నిళ్న్శంకం 

బుగాం జను దెంచి యున్న వాడు గావున. 472 

మ. డివిజారీ తడ వేటి కింక నతిభ కి నీత నర్పించి య 
య్యవనీనాభునితోడ నెయ్య మచి సేయం బూనుటో యేటిపీ 

ర్యవిశేషం బని ఘోరసంగర మొనర్పం బూనుటో మం త్రి బాం 

ధవవర్షంబులసమ్మతిం దగినచందం బాత నూహింపుండీ. 

ఉ. నా విని రావణుం జనియె నాదువుతేంబు వినుండు చెప్పెదకా 

భూవరు. 'డాంజ నేయు. డీన పుత్తుండు తక్కినకీళు లేల యా 

దేవవశేణ్య్యు? డాది యగుదిక్పతు లందణు. గూడి వచ్చినం 
జేవ దఠిర్ప జన్యమున6 జెండుదు. గాక మహీజ నిత్తు నే. 

చ, ఎజుంగ రె మత్స)తాపము నమహేంద్రుని గల్బినసాండు కాలునిం 
బి విన నాడు వహ్ని చెడం బావీననా౧డు దినేశయత రా 

డపీరుణులం దోలునాయ నలవాయువు డానీననాండు త్రో త్లయె 

నరునకు నోడి సంధికలన న్మను టొప్పు ననంగం జెల్లునే. 415 
చ వనచర'సేన. జొచ్చి బలువై ఖరులం బరికీంచితే కడా 

ఘన భుజు లెవ్వ రెవ్వ రతిగర్వితు లెవ్వరు ముఖ్యు లెవీ ఈ 
త్యనుపమళె"ర్వ్యు "లెవ్వరు బలాధిపు అెవ్వనిపు శ్రవౌత్తులో 

దనుజవరా సను స్పమును దవ్పక మాశెజింగింపు మింపుగన్, 

క, సమర మొనరింప బూనిన, శమాపతికి కత్రుసై న్యసంఖాష్టన మవ 
శకము సేయ వలయు. గావునంగ్యమమున సెటింగింపు మింతీకర్భుర తెలియన్. 

. నీవలన సర్వమును విని యావల హీతేమం త్రి చరుల నందజు సభకు 
న్రావించి జన్యవిజయము, గావించువిధంబు తెలియ!గాం దగు మూకున్, 478 

జ్ 

4174 

4176 

ax 

దరు శాళ్టాలుండు రానణునకు వానరులలోే విశేసంబు లెతింగించుట. శయం 

వ, అనియి లైజంగున నద్దశ గీ వుని చేత నడుగంబడీన వాడై యు త్రమచారుండ గు 

శాస్హాలుండు విగతభ యుం డై యతనిసన్నిధియం డిట్లని చెప్పందొడంగ. 419 
రాశుసేక్వర బుతురజునినందనుండు ను గ్బీవ్రం డాతండు సర్వకీశవిభుండు 
వాసనపౌశ్రుండు వాలిపుత్తుండు జనస్టరతు. డంగదుండు యువరా జతేండు 

రోహీతాస్యునికుమారు(డు నీలు డాతిండు వానరవా హీనీనల్ల భుండు 

మరుదాత్త్యజుండు పహూనూమంతు. డాతండు రుమారముణాదికపులకు రవకుండు 

శే, పద్యనర్భునిపుత్తు/౦డు పంమవృద్ధు, డంబుదోపమకాయుండు జాంబవంతుం 
డతండు చిరజీవి గావున నాలమందు వెర వెణింగించుచుండు నెవేళ లందు. 

ఇలా 
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వ మజియు నాజూంబవంతుండు గద్గ్దదొనితన యుండు ధూమ్రం డను వాండతనిళం 
డవనందనుండు లంకాపురం బెవ్వనిచేత ద దం బయ్యె నట్టివానుమంతునకు జన 

కుండై నేసరి యనువా6డు శ్షక్రగురుం జై నబృవాస్పతికిం బుట్టిన వాడు ధర్మా 

తుం డగుసు పే.ణుండు ధర్మనరవనుండుదధిముఖుం డనువానర క్రే్థుండుపోమా 

తృ జుండునుముఖురీడునుదుర్తుఖుండును వేగదర్భ్శియుననువలీముఖ కే ములు మృ 
త్యుతుల్యరూపులై పరమే నీ చేతనృజింపంబడినవారుబలవంతు లైనమైందద్వివి 
దులిమవురుద స్రపుత్తులు గ జగ వయగ వాతుగంధమాడనళరభులు వె వస్వతునిపు 
శ్రులు శ్వేతుండును జ్యోతిర్ముఖుండు ననుకపియూథపులు భాస్క్రరకుమూరులు 
పేమకూటుం డనుష్ట వంగ ముండు వరుణనందనుండునళుం డనుప్లవంగమపుంగ 
వుండు విశ్వకర్మనందనుండు దుర్భరుం డనువానరుండు వసుపుత్తుండు నుజీయు 
వీరందజు సొక్కొ_క్కొ_(డు శూరులును గాలాంతకతుల్యులును యుద్గకాంతు 
లును శ్రీమంతులును 'బేవాంశసంభూతులు సగుదశకోటివానరయూథపులకు 
నాయకులు వీరలబలంబు లెక్కి_౦ప నెవ్వలికి నలవి గా దని యిట్లు భయ భ్రాంతుం 
డీగుటవషనం బౌర్వాపర్యవిపర్యయంబుగా వానరోత్ప త్రి ప్రకారంబు వినిపించి 
వెండీయు నిట్లనియె. 481 

సీ గణుతింప నెవ్వానిఖన్షదంభోళికి నలవిరాధుండు కులాచలత నొంచె 
ఖరదూమణాదు 'లేధునునిసముజ్ఞ వ్రలబాణవహి్నికి శలభంబు లెరి 
యరయ నెవ్వానిెవాహోబలాళుగమున కాకబంధు. డనోకవాత వహీింెం 
బ్రణులింప నెవ్వానిపటుకె ర్య హర్యక్షమునకింద్రజు. డువా న్హిమూ _ర్హియ య్యె 

తే.నట్టిదశ రథసుతుండు రామాధిపుండు, నీంవాసంవాననుండు పనీద్దబలుండు 
విక్రమమునందు నోరఘుప్రవరున, కోవనిలోపల సము డొక్క(డైన చేయడు, 

ఉ. మాను౫గ నేమహోమవాుని మార్ల్షణసంవాతి నాజిలో జన 
స్టానగతు బృలాథ్యులు నిశాచరు లందబు గీటణంగి రా 

మూనవనాథ శేఖకుని మంజుగుణంబులు సన్నుతింపంగా 

దానవనాథ మొక్కండును దముండు లేండు జగ త్త్సొయంబునన్, 488 
ట్, అన్నరనాథుతమృుండు మహాత్ముడు మానధనుండు శొర్యనం 

పన్ను(డు లత్ష్యణుం డతీనిబాణపథంబున నిల్చి యాజిలోం 
బన్నుగ వాసవుం డయిన. ద్రాణముతో మరలంగం జూఅం డే 
మెన్నెదు తత్స)భావ మను రేశ్వర చాచిన గాని తీరునే, 464 

వ, మజీయు రాతసవరిమ్టుం డగువిభివణుండు నీతమ్ముండు రామహి తార్థియెలంకా 
రాజ్యా భి షే కసలిల శ్రీన్నమ_స్తకుం జై విజృంభించి యున్నవా డి ల్రెజింగునం 
గూడుకొనివానరబలంబును వేలా చలంబు నవిడి సియున్నది నా చేతసర్వింబు సమా 
ఖాష్టతం బయ్యె. గదా యింక శేవకార్యంబున ందు నీవేప మాణంబని పలికిన 

న 9 . (గ సద్దళాననుం డత్లో ఖ్ వ్ర వానర వాహీనీసమేతంబుగా రాముండుసువేలా చలంబు 
| 



యుద్ధకాండము, 468 

నందు విడిసి యున్న బూ డనెడుచారులవాక్ళంబు విని యొక్కింత చాతో జే 
గుం డై చుట్ల నున్నసచివుల నవలోకించి యిట్లనియె. 4ి5్ 

చ, మన "కిది నురిత్రకాల మిక మంత్రుల నందజి. వోడీ తెండు మో 

క్ల, 

రనిన మహా ప్రనే సాద మని యప్పుడె పోడి నచ్చిన న్టకా 
నను డటు పం గాడి కదనస్ప ఏవా మంత్ర, మొనర్చి కారన్టము౯ 

మనమున నిశ్చయించి యలమం క్రుల నిండ్లకుం బంచి చెచ్చెరన్. 486 

తననగరి కరిగి యాప్తుని, ఘనమాయావిదుని. గార్భఘటనాచతురుకా 

దనుజుని విద్యుజ్జహాూ్వ్వాం, డనువానిం బిలువ నంపి యాతని కనియెన్. 497 

ను. టీతిపుత్రిం గడుమూయచే మనకు వంచింపం దగు న్నేండు నీ 

ర 

వతిమాయామయ మైన రాముశిరము న్నా స్త్రస్ఫురచ్చాపము౯ 

జతురత్వం బలరారల గైకొని రహి న్నావెంట ర మేను బ్రో 
దతితో మున్నుగ న వ్వెలందికడ కందం బొప్పంగా సాదన, 488 
నా విని నిశౌచరుం డటు, గావించెవ ననిన బం క్తికంకుండు మోదం 

చావిర్భవింప వానికీం, గావలె నని యొసంగె నొక్కభునభూవణమున్. 409 
. ఇట్లు విద్యుజ్జిపా్యని మణిభావణప్రదానంబున( “వత చేతన్కునించేని సీతా 
దర్శనలాలసుం డై మహాబలుం డన రామ్న వల్ల భుండు ప్రమదావనంబునకుం 

జని యందు, 490 

. కన్నుల శోకళూవ్పములు గాజుంగ నేడ్చుచు రాతసాంగనల్ 
ద న్నడలింఛుమాటలకుం దద్దయుం గుందుచు రామభ ద్రునిం 
బన్నుగ నాత్మ లో చెవుశుం బ్రార్లన చేయుచు జాల ఖిన్న మె 

యున్న మహీసుతం గనియె న్నుగ్తుండు రాశుసనాథుం డ శ్రతిన్. 491 

మజియు నధోముఖ యె మహీతలంబున నుపవిష్ట యె యున్నజానకి నవలోకించి 
సముచిత ప్ర కారంబున నుపసర్పించి కపటహర్ష ౦ బెజుకపడ దుష్ట్రవాక్యంబున 

ని ట్లనియె. 492 
ఇంతకు మున్ను నన్ను వరియించి సుఖంపుము వీత యంచు నే 

నెంతయు వేడిన న్వినక యొవ్వనిపై ననుర క్రిం జేర్చి న 
న్నింత తిరస్కరించి కడుహీనునిం జేసితి వట్టినీవిభుం 
డంతము నొండె నీవె మగువా యిటు గేహిని వైతివే కదా. 498 

. మునుమిడి నీదుదర్పమును మూలము సర్వము ఛిన్న మయ్యె బో 

మునపతితోడి చేమి పని యీవ్యసనంబున నేమి వచ్చు నీ 

మనమున గల్లుమాథ్య మింక మౌని ననుం దమితో భజించి నా 

వనితల కెల్ల మేటి వయి వె వైభవ మొప్ప సుఖంవు మంగనా. 494 

చండ క్రోధన వదూ ధా, పండితమానిని నిర స్తభాగ్యా నీనా 

థుం క్ష మత్క్చుతంబున, భండనమున నజ్రిచేత బలుచుం బోలెన్, క9్ 



464 గోవీనాథ రామాయణము 

చిరు రానణు డు వీతతో రాముండు హతుం డయ నని చెప్పుట, శ్రుషుం 

న అ తైజుం గెట్లనిన నినుము, 496 

నీ, వనడాడ్న నీభర్త ర నను రణరిబునం జంపి వడి నిన్ను. గొనిపోవ్రవాంఛం జేపీ 

వానలేంద ద్ర,పణీతా నంతకవిబలవరివృతుం డై జె నదీపతిం దరించి 

రవి గ్రుంపనప్పు డర రవయామ్యుతటగతం జై "బె దె ససువేలా ది ద్రియందు విడిసి 

బడలి పథి శ్రను పాయుట కచ్చోట నంచితభంగి ని నిద్ర రచి యుండ 

తే. జీ నననిరాక విని కడుహితులం జరులం 

బనిచి శామునిచందంబు బభవిధంబు 

సర్వము నెజింగి నడురా త్రి సమయమందు? 

దద్వభధోపాయ నమాత్త్య లో దలంచి చూచి. గరి" 
వ. మహాబలుం డగుమ తేనాబతీం బ్ర వాస్తుని బలాన్వితుం జేసి రామలవ్షణసహి 

తంబుగా వానరుల వధించి రన్మన్ యనిచిన నతండు మత్చ(/చోదితుం డై నిశా 

సమయంబున సుఖను ప్ప సం జః సవానరబలరబు సొచ్చి కాలాయస మయంబు 

లై నపరిఘపట్టిస ప్రాస ఖడ్ల క్షదండయనప్టి గూలకూటముద్ద రశ క క్రితోమర చక్ర ముసలశర 
ఫిండివాలంపుల్ బ్ర యోగించి యులూకంబులు “వాయసంబులుంహోశె వాన 

రుల వధించి స్లవగాధివుం డగును గృీవుని భగ్న గీవునింజేసి చంపి వహానుమంతునీ 
నిర స్తవానునిం జేసి వధించి కుళారంబుచేతం బాదపంబుంబో లె జాంబవంతుని 
జానుకూర్చరము్టి భూతం బులం బుడమిం చె ళన చి వానరశ్రేష్ట షు లగుమైందద్వి 

వీదుల నీడల రుధిరనముజ్నీ తాంగులం జే "సంచత్వంబు నోందించె మణి యు 

రాతస ప్రయు కృమహోానిప పరిచ్చిన్నక ంకుండై. పనసుండుపన సతరువు పోలిక మేదినిం 

బడియె ప బహునారాచనంభిన్నుండై వలీముఖుండు దరీముఖంబునం" బడియె 

సాయశాభివాతుండై. కుముదుండు కుముదంబుపగది నేలం గూలె దానవఖిడ్ల 

ధథారాహకుం డై శరభుండు డు శరభంబువాడ్పున. గెడ సె నొక్కిత సేపు రాష్ 
సులజోడం జెనంగి యలని తదియశరజాలవాతుం జె మేనం గ్ త నెతురు 

గమ్య దేజు నంగదుందు వీ తిపతితాంగుం డై మడి సె గపరథ తురగ ఏహుకుల చేతం 
ట్రమథితశరీరు తె కొందజు వాయు వేగవాతంబు ఆ ల నమేఘంబులమాడ్కి_ 
నోొందజు సింహోభిన్నంబు 3 లై నగ జంబులభంగిం నొందలు వాష్టఘో?పద్రు, 

తంబు ల న లేళ్లకరణి భయవిత్రస్తు లై ఫజచి కొండు సము ద్రంబునం బడిరీ 
కొందజు గగనంబునకు చాయం కొందణు వృతంబు లెక్కి6 కొందు సాగ 

రానూపగిరివనంబుల డాంగిరి కొండజు భయంబునం బరువె త్తం గాళ్లు రాక 

చిక్కి మడీసిరి విభీషణుండు బద్దుం డయ్యె లక్ష్యణు౦డు కతి పయవానరుల౦ 
గూడి పలాయితుం డయ్యె నప్పుడు ప్రమాథి యగు ప్రవాస్తుండు, 495 

ఆ. నునిశితాసివేక సుఖసుప్తుం డగునీదు, 1 విభునిశిరముం 'క్రుంచి వెస వధించె 
శ _క్రసి Ei వ్రంన ధామునికీర్ల వంటక జూడు మిదిగొ6 దెచ్చి చూపువాండ, 499 



యుద్ధకాండ ము. 465 

క అని పలికి రాత సెంద్రుండు, జనకజ వినుచుండ నొక్క సమజనిశాటి 
గనుంగొని యిట్లని పలికెను, ఘనాఘనని నాదసద్భ శకంఠధ్వవితోన్, నంగ 

క్రో దురమున నుండీ రఘూ త్రము, శిర మెవా్వండు గొని తెచ్చెం జెచ్చార వానిక్ 
సురరిపు విద్యుజ్ఞహా్యని, గురువిక మశౌలిం దోకుకొని ర మ్మిటకున్. ర్ం 

OX . అని వలుకీ నపుడు మాయా, ఘసకల్పిత రానుశిరముం గాండాస 
న్లొని విద్యు జ్ఞివా్య(డు వెస జనుచెంచి నమస్కరించి సరగున నిలివాన్. ర్0్రి 

క్ వచ్చిన విద్యుజ్జవా్వ్వూనిం, జెచ్చె5 వీవీ ంచి దనుజ కెఖరుండు ముకం 

బచ్చుపడం గపటగర్వుము, హెచ్చంగ ఘననినద మెసంగ నిట్లని పలికెన్. 508 
ఉ. రాత్సవీర రామునిళిరంబు మహీనుత మలం బెట్టు చు 

బ్లేకణ దీని జూచి వృూదయేళుండు పంచత నొందు కొల్లం బ్ర 
త్యేవముగా నెజింగి చెలువారంగ నన్ను వరించు నన్న నా 

రాతసుం డట్లు చేసీ సుకరంబుగ పె” స్వ చేశ్ష వాటికిన్. 504 

ఉ. అంత దవాస్యు. డాధనువు నల్లన నెత్తి మహీజం జూచి నీ 

కాంతునిసాయకాసనము గం" ప్రను ఫ్రని హుర్తుష్టం జంపి వై 

ర్రంతేకుం డాప్రవాస్తుండు రయం బలరం గొని తెచ్చె దీని న్ 

వింతయు నమ్మి నన్ను వరియింపు మింకం జల మిల నేంటికిన్. ర5్05్ 

రుద్దు రావణుడు మాయాకల్పిత రోమశిరంబును సీతముందటం 'జెట్టుట. ఛుథం- 

అని పలికి రావణుండు గ్రన్తుజు నమాయాకల్ప్చితశిరంబును మార్వీసనున్వితం 
"బై నచాపంబును నీతముంపటిం బెట్టిన నగ్దేవి తేచి చ్చిరశ్ళరాసనంబు లవలోకించి 

ముఖవర్ష ంబును నేశ్రంబులును శేశ్ంబులును లలాటంబును ళుభంబగు చూడా 

రత్నంబును విలోకించి సర్వాభిజ్ఞానంబుల చేత నిక్క_ంబని తలంచి కురరిచందం 

బున దురుంచుచు నినకులనందనుం జ్ గురాముండు వాతుండ య్యొంగలహాశీలిని 

నగునీచేతం గులం బంతయు సముత్సాదితం బయ్యు నింక గై గ కేం కృతేక్ళ 

త్వవు గమ్ముని పలుకుచు మవాత్తుం డగు రామునిచేతం గై కేయి కేమి వివి 
బనుష్టింపం బడియె నిస్కా_రణంబుగా ముని వేషంబున న నరణ్యంబునకుం + నిది 

యింతం జేసె నని నిందించుచు వేసమానాంగియె వాతాహత మైనకదళిచం 
దంబున ధరణిపయిం బడి యొక్కి_౦త'సే సనెఫునకు. శ్రవణం జెలివినొంది తచ్చిరం 

బాఘా?ణించి యి ట్లని విలవించె. £06 

2X 

శయ సీతే మాయాకల్పితీకామళికస్సును జూచి దుకఖించుట. శ్రుతం 

మ. అతులోజారగుణాక రా రమఘనరా హారాను సత్య వ్రతా 

హీతముం గానక యొంటి న న్విడిచి నీ వి శ్లేగికే నీ కను 

వ్రత నై యొప్పెడునే నకారణముగా వంచించి నీచే సమా 

వక్ర న తిం బతిహీన యె బ్రతుకు టన్యాయ్యంబె గా సాధ్వికిన్ 507 



466 గోవీనాథ రామాయణము 

OK పలి వమ్భుతిం బొందిన వీమ్మట, బ్రతుకంగా రాదా సతికి ద్ర తికినచోం ద 

త్సతికం'కు మరణ మొందిన, ఫతియె సుఖాత్తుండు సాధ్వి బ్రతు కథధమమగున్ , 

. అధిప నన్ను గాన నరుచెంచి నాథాజు, కసురవిభునిచేత వాతుండ వైతి 

0 
సాందృదు8ఖకోక సంతప్త నై ననా, కింతేకంకె మరణ మింపు గాదె. 508 

. మొదట బతిమరణ మింతిక్తి హృద యేశ్వర దుశ్చరిత్ర హేతుక మని చె 
ప్వుదు రుపాచారము చేకయె, యదయత నీ వెట్లు మృతుండవై తివొ యిచటన్ , 

తే, అధిప నీ విట్లు నిహతుండ వగుచు నుండ 

తే, 

ర 

జాతవాత్పల్య మయొనకౌాసల్యసుతుండ 

వై ననీచేత వాతవత్స మొనమొదవు' 
వడువ్రున వీశ్సగా6. జేయం బడియె నేండు. న్16 

. అరయ నెవాగ్టీరిచేత దీశ్రాయు నమిత 
ఖు 

తేజ మది నీకు మును సమొదిష్ట మయ్యు 

నట్టిదె వచింతకులవా క్క_నృతీ మయ్యె 

నధిప స్వల్పాయు వెతివే యకట నేండు, S11 
. శీతిలో దుర్వు ీసనంబుల న్వెసం దొలంగింప న్పమజ్ధుండ వై 
సతతంబు న్విజితారి వై వినయళా న్తుజ్ఞుండ వై నిశ్చల 
వృతేనిష్థాఖని వై 'వెలుంగుసుగుణవ్రా తాన్దికి న్నీకు చు 
పషృృతికిం బోలె న కాలన్ఫుత్యు వెటు గలై న్నేండు ప్రాణేశ్వురా, ర్ 12 

దేవా భూతంబులకుం బ్రభవం బేనయీోశకాలం బకాలంబున నిన్ను మృతుం 
గావించె నక్కారణంబున ద్వద్య్వమయంబునందు భవివ్యదర్గజ్ఞానవంతు లగు 
దైవచింతకుల ప్రజ్ఞ నశించెం గావలయు నీవు వ్యసనంబులందొలం గంద్రోయుట 
యందు మిక్కిలి కుళలుండ వట్టియు పాయజ్ఞుండవు నయతా స్త్రృవిశారదుండ 
వైననీ వచింతితం బై నమృత్యువు నెట్టులొందితివి మన్నిమి త్తంబున నతిన్భశం 
సయు రౌడ్రయు నైనకాళ రాత్రి చేత బరిమ్పుజింపం బడి యిట్లుబలా త్కారం 
బున బరివ్భాతుండ- వై తివె యని పలికి వెండియు నిట్లనియె, 518 
అనఘచరిత తపస్విని మైననన్ను,విడిచి మిక్కిలి శ్రీయ మైనవెలందినట్లు 
గవ్వారిని బాహుయుగమున. గాంగిలించి, గాఢసు వి వహించి తెకాంత నేడు. 
అకటా యీకాంచనకా, ర్కుకమును సతతంబు గంధపువృంబుల ఇే 
నక లుపముతి. బూజింపుదు, వికలత్పిము నొండె నేండు వీధిబలహాతమై. 515 

- మవోత్మా సర్వవిళృసహితుం డై యున్నతేండ్రి యగుదళరథునితోం గూడ 
స్వర్షరిబునకుం జని యందు నతు త్ర భూతుండవై విమానంబుననుండి పుణ్యకర్షు 
లగువారలకుం గాంతణీయంబును బుణ్యంబు నగునిమూ్య్య్రూకువంశంబును విలో 
కంచు చున్న వాడ వే యని పలికి వెండియు నిట్లనియె, , 516 

జ్ 



క్ర 

యుద్ధ కాండ ము, 467 

. అనఘచరిత బాల్యమాదిగ సవాచరి, నై వృతకానుకూల నె సుభ కి 

. కూరిమితో ననారతముం. గోరి భజించుచు. గూడి యున్నన 
న్నీరస నొంటి డించి డిని కేశ జెల్లునె నహ్నీ(మోల నీ 

వారయ మద్వివాహసమయంబున నాడిననూట తప్పుకు 
ర్వీరముణాగగణ్య నను వేగము దోడొ_ని పొమ్సు నచ్చెదన్, 518 

. అధిప నావే బరివ్వ క్త మైననీదు, గాత్రము సమ స్తలోక మంగళ కరంబు 
నేండు క్ర వ్యాదముల చేతనిక్కువముగలబ్రధనతలమున భవ్నీంపంబడి యెనకట. 

. ఆ_ప్పదత్నీణంబులగుపాండరీ కాది, రాజసముచి తాధస్టరములు నీవ్ర 
సల్పి వీదప వహ్ని సంస్కార మొంద కీ కరణి. జనితి వేలఘనగు ణాఢ్య. న్20 

* వనమునకు మువ్వురము మును, చనుడదెంచికి మిప్పు డొంటి సౌమి త్రి చనం 
గనుంగొని కౌసల్య మనంబున సంబేవాంబు శోకముం గదురంగన్, $31 

. అతని నడిగి రాత్రి దితిజులచే నీవు, వాతుండ వగుట దానవాలయమున 
చేను రుద్ద నగుట యొజింగి శోకంబునం గువబుయాణీ గుండె గ్రుళ్లి చచ్చు. 

ap) 

. పాతేకి నగునాకాఆకై , పాతక వారణుండు రామభద్రుడు జలధికా 
ఖాస్ట్రతిగం దరించి సమర, ఖ్యాతబలుండు గోష్పదమున హాతుం డయ్యెంగదా, 

"లే, కులము. చెటుపంగల బుటినకూరచి త 
YO N/ అని 

నేను బుణ్యాత్తునకు రాఘ వేళ్వరునకుం 

బల్నిగా నమ్మహోత్తునిప్రాణము గొన 
జగతిం బుట్టినమృత్యువ నగుట నిజము, ర్స్తెశ్మ 
ఏ నెట్టిదుష్కృూతంబులు, పూనిక నజ్ఞాన బుద్ధి మును చేనిలినో 
దానవుల చేతిలో. బడి, హావాథ భవద్విహీన నై మన వబసెన్. క్లైన్ 

మహోాత్తా యేను సర్వాతథిపూజకుండ వై ననీకుం బత్ని నయ్యు నిప్పు డిట్టిదు? 
ఖంబు నొందుటవలన నాచేతం బూర్వ్రభవంబునందుః గన్యాదానంబు వినా 

రితం బయ్య నని యూహీంచెద నని వగచి రావణు నుశ్హేశించి యి ట్లనియె, 

శతు సీత రావ్రణునిం దనశిఠంబునుం "దెగ చేయుమని ప్రార్థించుట. శత 

రావణ పతస్టనుగమనము, భౌవింపంగ సతికి బరమపదసాధన మౌం 

గావున నాతల జెగగొని,నావిభుతో. గూర్చి మనువు నన్ను రయమునసన్-.521 
అని యత్రెజింగున నమ్మహీనందని రావసమాయాకల్పిత రామశిరళ్ళరాసనం 

బులు విలోకించి నిక్క_ం బనుబుద్దింజేసి దుంఖసంత_ప్తయొ బవాు ప్ర కౌరంబుల 

విలపించుచుండ నప్పు డొక్కద్వారరజీ రాజునుం డడ్దశ గృీవునికడకుం జని 
సముచితంబుగా సందర్శించి కృ తాంజలివుటుం డై యార్యపుత్రా విజయి వగు 

మని యభివాదనంబు చేసి వ్రసానంబు వడసీ చేవా నాహీనీపతి యగుప్రవా 
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చ, 

కే, 

స్తుండు సర్వామాత్యసహి తుండై దర్శ నార్థ్మియై సముపస్థితుం డయ్యె దర్శనకా 

ముం డె నయకనిచేతం బ్ర వీతుండ నై చనుదెంచినవాండ రాజ భావంబువలన 

భవదాజ్ఞా ప్రతీచణాన్వితంబును బ్రయాససాధ్యంబు నగునొక్కింత కార్యంబు 
గలదు గావున బ్రవాస్తాదులకు దర్శనం బొసంగ వలయు నని పలికిన నద్దశౌన 

నుం డశోకవనంబు విడిచి సత్వరంబుగ మంత్రులకు దర్శనం బొసంగువాండై. 
రిగి సభాస్థ్రానంబున నాసీనుం డై రామవికృనుం బెజింగి మంత్రులతోడం 

గూడి సర్వంబును బర్యాలోచన ౦బు సేయుచుంజె రావణుండు చనినతత్ఞ ణంబ 

తన్యాయాకల్పితం బై నతచ్చిరంబును గార్వుకంబు నంతర్థానంబు నొంచె నంత 

రావణు౦డు మంత్రులతోడ నొక్కి౦త సేపు ముం త్రంబుగావించికార్టంబు నిశ్చ 

యించి యవ్రమాదు లై కారస్టసాధనంబునందు సనుర్ధులు గం డని నుంత్రు 

లకుం జెప్పి సమిోపవర్తు లై నహితకాములగువారి బలాధ్యుములం జూచి 

స్ఫుటకోణవాదనదండపహతం బై నభేరీనాదంబున సర్వమై నష్టంబుల లీన్రుంబున 
రావింపుఃడు కరవ కారంబులు గావంపుండు స్వచ్చిద్రంబు లితరు ఆెటుంగ 

కుండ రథ్నీంపు6 డని నియమించిన వారలట్లు సేయుదు మని తమతమబలంబులం 

గూర్చి యుద్ధసన్నద్ధులం జేసీ తత్స)కారంబు సర్వంబును రావణున శెజిం 

గించి రక్కడ నశోకవనంబున రామమోహితయొ దుగఖంచుచు నష్టచేతన మొ 
మహీతలంబునం బడీ పొరలుచు నుపావృ త్త యెనబడబచం వంబున6 బాంను 

పరిచ్చిన్నసర్వాంగి యె లేచి బహు పృకారంబుల విలవించు చున్నప్రాణప్రణ 

యిని యగుజానకి నవలోకించి రావణునిపనుపున నద్దేవిని రశ్నీంచుచున్నదగు 
టంచేసి తనచేత రత్యుమాణ మైనసీతతోడ సఖ్యంబు వాటించి సానుక్రోశమొ 

దృఢ వ్రతయై యున్నవిభీపుణుభార్య సరమ యనునది రయంబున సీత డాయం 
జని మృదునుధురవాక్యంబుల నా శ్వాసించి నఖ స్నేహూంబున నిట్లనియె. 528 
నెలంత వివేకయు_క్త వగునీ కిటు శోకము నొందం జెల్లునే 
ఖలు డగురావణుండు నీను గాజ్య పెట్టం దలంచి వచ్చుట 

ల్పలుముజు. (హా,రవాక్యములు వల్కుట నీ వవి నిక్క మంచుం జిం 

తిలుచు. బరిభ్రవించుటయు. దెల్లముగా సకలం బెటుంగుదున్, ర్ం 

ంద్దుట్దు సరమ నీలేకు రాశ్నసమాయలం బెలిపి ఛ్రై్యంబు. జెష్పుట. శుధుల 

. కువలయేకణ నీపోాదికూరి జేసి 

ప్రాణ మైన నామదికి. బ్రియం బొనర్ప 
దనురనాభుసివలనిభయంబు విడిచి 

నీకు హీతి మాచకించెద నెయ్య మలర. దగ 

రాతసకులాధివుం డై నరావణుండు 

యకత్మ్ఫోతమునందు నిప్కా0తుం డయ్యె నిపుడు 



యుద్ధ కాండ ము, 

డాని. సరగంబు నెజుంగుదు దనుజమాయ 

శజటీంగ యుండినకతమున నిందువదన. 

తే మజుచి నిద్రించి యుండ నీమగనిం జంపె 

నల ప్రవాస్తుః డటంచు వా డన్నమాట 

నిక మని నమ్మితే శాజనీతివిదుని 
రాముని వధింవ (గా రాదు రాతసునకు, 

కే, వజ్రిచే నిర్ణరులుం బోలె వనజ నేత్ర, 
రామభ'ద్రు, దు నిచేత సురన్నీతు లగ 

వృత యోఘలు క్పు లభివృద్ధి నొంది 

యుందు రనురులు వారి నెట్లోర్వం గబరు. రికి 

వ. అని పలికి యాజానుబాహుత్వాదిరాజలశ్ష ణధారి రిక త్వపారుపున యజ్ఞ త్వం 
బులు విచారించి చూచిన రామునకు వధ్యుత్వం బెందును చే దనుతాత్ప్సర్యంబు 

కేటపజుచుతీలంపున వెండియు నిట్లనియె. ర్క్రిశి 
సీ, దివ్యమంగళమూ ర్తి రి దీర ర్భవ్భ_ త్రభుజుండు ధానుషమ్ము_ డధిక ప్రతాపవంతుం 

డధికవిక్తుతుండు భరాక్షేడు మూధుండు సింహసంవానను డచింక్యవీర్య 

బలపౌరుషుండునిశ్చలుండు విక్రాంతుండు రాదిసింహుండునుహోరస్కు6డాఢ్యు( 

కరిబతౌఘములకు హంత శ్రీనోంతుండు నయళశోొస్త విదుండు తనకు బరులకు 

కే, సంతతంబును రతీ తీశౌర్యధనుండు, రాభఘవుండు సువేలధరంబునందు 

లత్ష్మణ సమన్వితంబుగా లలిసెలంగ, సన్ను తాంగిరొ కుశలియె యున్నవాడు. 

ఉ. రాముని సర్వళా త్రవవిరాముని సుందరనీలనీరద 
శ్యామునిం జంప నన్యులకు శక్య్యమె భూతవిరోధి సంతతా 

శేమకరుం డయు క్రమతికృత్యుండు మాయికు డై నరావణుం 

డీమెయి మాయం బన్నె విను మింతియె గాక నిజంబె మానినీ. ర్ప్6ి 

క, శోకము పరిత్యజింపుమూ, నీకుం గళ్యాణ మొదవు నిజముగ నిక న 

సోకగతి లవ్మీ నిన్నుం, జేళొని భజియించు నమ్మి నేయుము వ్రీతిన్ 59? 

చ, జలనిధి. దాటి రాఘనుండు సర్వవనాటచమూసమేశుం డై 

యలఘుసరా క్రముం డగునిజానుజు. 'జెంతయు.€ బ్రీతిం గొల్వ ని 

స్తులమహి మా:ఫేశేకమునం దోయధిదణీ ఇతీరజాద్రి వై గు 

దలఖాని యున్నవాండు వనుభాతనయా కనుగొంటే క నింతయున్. 568 

ఎధ్రుదా నరము నీరేకు రామసయుద్ధసన్నాహము నభిపర్డించి చెప్పుట. త్రుదుణ 

వ, చుజీయు నిప్పుడు రావణునిచేశం బ్రేషీతు లై ల్రై లఘువికృము లగురాతును లరిగి 

వచ్చి రాముండు పయోానిధి ను త్రుంచి పై న్యనమేతంుగా సు వేలాచలంబున 

విడిసి యున్నవాండని యెణింగించిన విని యద్దశీవదనుండు నము స్తన చివనమన్నిి 
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తుం జై మం త్రంబు గావించు చున్న వా? డనిపలికి సరమ నీతతోడం దగినచం 

దంబున సల్లా పంబుం జేయుచుండ నప్పుడు సర్వోదో్య్య గ సమారంభు లగురాశ్న్ 

సులకోలావాలశ బ్దంబు భై రవంబుగా పీతెంచెం బదంపడి దండని రాత వాదిని 

యగుమహాభరినిస్టినంబు మిన్నుముట్టి వినవచ్చె నమ్మహోనాదంబు విని వెండియు 

మధ్ధురభావీణి యగుసరమ నీత నవలోకించి యిట్లనియె. ర్89 

చ. జలదము లభ్రామొర్లమునం జక్క_(గ బరి చెలంగుకై వడిం 

గులగిరులట్లు గ్రాలుఘనకుంజరము ర్రథముల్ హొయంబు ల 

త్యలఘుభటు చై ణంబునకు నాయితమై పురిరాజవీథుల౯ 

దళ ముగం బర సంభ్రమమునం జెలువారుచు నున్నవా రొగిన్, ర్40 

క. భునరవము అెనలగం బజువెడుు ననుపమరథవాజిసాముజారోవూుల చేం 
గనుము పుర మొప్పు చున్నది, వనితా సలిలములచేత వననిధిపోలన్. 541 

క, ఛేరీశంఖాదికనా, నారవములు కాల మేఘీనాదములు మహో 

వారిధినాడము మ్రింగుచు, నూరం బె చ్లెగసి మ్రోయు చున్నవి వింకే. 542 
చ. పరుషశితాస్త కస స్తపటు బాణకృపాణనివంగచర, వ్ 

రుచులు కేాముభూమితతురంగళ తాంగమతంగబద్యుతుల్ 
కర మురుఖుర్ధ్శ కాలమున గాజుడవి న్పడి నేర్చువహ్నీని 
మ్లురతర హేతులట్లు పురి కోభీలు ఛున్నవి కంచు జూనకీ, రకత 

డ్. 'కెంపున. ఖో రొనర్చుతమి శె తెల్లమి సేయుచు నంత నంకటకొ 

గుంపులు గట్టియున్నపటు ఘోరని శోటులు గొప్ప మేనులకా 
సొంపుగం దాల్చి యున్నమణిశో భితభా వ ణచాకచక్యముల్ 
చంపకగంధి చూచికివె కీంపలశె కైవడి ఏటం దోంచెడిన్. గ్శ్షడీ 

క, సారసలోచన వింటిపె, దారణరణభేరిమ్రోంత వండోతిత మై 
భూరిఖున నిస్వనము క్రియ, బోరుకలంగు చున్న దిపుడు పురి | నెళైడలన్. ర్4ర్ 

చ. గురుతరకింకిణకరథ ఘోవణము బజబ్బంహితధ్వనుల్ 
వారివాయతుల్య వేగతుర గారవము ల్పమదార్గ దారుణా 
సురభయదార్భటు ల ్ పటులనుందరతూర్య మహోని నాదము 
ల్పురి నలుదిక్కు_లకా బెరసి మ్రైయుచు నున్నవి కంకె మానినీ, ర్46 

కే. ఉద్భతాయుధవాస్తు శై యొప్పునట్టి, చానవేంద్రానుచరు లగుదనుజవరుల 
సమ్మదోద్ఫూతరోనువార్థ ణరవ మిద్కె తుముఐమై వీచుచున్నది త ్యజూాలీ, 

చ. అలికుల వేణి నిక్కము నిశాటులకు న నయ మావహీల్లు సాం 
పలరేంగ ని న్ నృజించుం గవములాలయ రాముండు' వచ్చి వజ్రియ 
ట్లలుక సమ స్తరాతుసుల నాజిపదంబునః ద్రుంచి శానణుం 
దులువను బట్టి చంవీ నిను. దోజ్క్కోలని పోపు జయాభి రాము డై. ర్శీ5 

శ 

JA 
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తే, కువలయేకుణ వారితోడం గూడినట్టి 
వారివాయునిభంగి రాఘన్రం డనుజసహీతుం 

జై రయంబున రణములో వై రిమో(ద 
వీ క్రమింపంగం గలం డీంక వెజవ వలదు. 549 

కే, అసురనాథుండు వినివాతుం డగుచునుండ 
గ్రక్కున సమాగతుం డై నరామవిభుని 
ఇయంకనముందు సుఖానీన వె వె ననిన్ను 

సతిని సిజార నీతీంచి సంతసింతు. న్్ 

క, విజితారి యెననీపతి, నజితుని వెసం గాంగలించి యతని యురము నా 

గజరాజగమన ముదమున, నిజముగ నానందజలము నించెన వింక్, రఫ్! 

కే, ముదిత బహుుమాసముల నుండి ముడిచియున్న 
జఘనగత మైనభవదీయచారువేణి 

విడిచి నీవల్ల భుండు చిక్కెడలం జేసి 
కొప్పు ది ర్చెాడుకాలంబు గూడ వచ్చె క్ 

కే, అమితీబలుం డె నరామునియాననంబు, సముదితుం డై డె నపూర్చి మా చంద్రునట్లు 

-వేగ వీశీంచి కోకంబు విడిచె దీవు, భుజగి నిర్లోకమును బోశే బుణర్ధనొధిర్ట్ 
క, అనిలోన రాక్షుసే సేంద్రుని, ఫఘునశరమున. ద్రుంచి శీ శెశ్రుకాలంబున రా 

మన శేక్షీరుండు ప్రియ వగు, నినుం గూడే సుఖంచు నింత నిజము ప్రియాక్చా. 
వ. దేవి మహాత్తుం జీసుశామునితోడం గూడి వార పులకాంకురంబు లసంగ నువ్య 

ప్రిసమాయు క్ర యెన మేదిని సస్యంబు చేతంబో లె నానందించెద విప్పుడు దివా 

రుండును మేరుగిరివనంబునందు సమంతతః పరివ ర్రమానుండై జాత్య శంబుపగిది 
మండలంబు సేయుచున్న వా. డమ్మహోాత్తుండు 'భూతంబులకుం బృభవంబు గా 

వున నతనిశరణంబు వేంయమని యివిధరీబున వల్లు భావి ణియగుస రమ దివంబు 

సలిలంబు చేత బృధివింబో లె మృదుమధు రాలాపంబుల రావణవాక్ళి మోహీ 

తయెనజానకిని బరమానందయు క్షం జేసి యేవికి హితం బాచరించుతలంపు 

గలది గావున నుందహోససుందరవరనారవింద యె వెండియు సీతే నవలోకించి 
తల్లీ యేను బ్రచ్చన్న'వేమంబున రామునియొద్దకు న్షని భవక్కుశలంబు చెల్పి 
యమ్మహాత్తునికుశలం బెజింగి వచ్చెద నిరాలరబం కే గుగగనంబున. గరుడానిల 

తుల వేగంబునం జనునప్పుడు నన్ను విలోకింప నెవ్వండును సమర్భుండు గా 
డని పలికిన -.నాసరమపలుకుల కలరి,వై దేహి క్ల క్ష్రవాక్యంబున ని ట్లనియె. 555 

ంద్దుర్దు. సీతే సరమతో రానణమం శ్రేనిశ్చయం బెతింగి రమ్మని చెప్పుట. శతం" 

క గగనమున కేగం బన్నగ, జగమునకుం బోవ నీవు చతురవు నావై 
'నెగడినకూరిమి పెంపునం దగువిధమున వెరవుం జెప్పం దగుదువు సకియా, 



412 గోవీ నాథ రామాయణము 

క్ నాకు బ్రియ వమోొచరింపంగ నీకు బ్రీయంబు గల చేని నేర్చున దనుజుం 

జాకులతం జేయుమం త్రము, చేకొని నిజ మెటీలి వచ్చి చెప్పుము నాకున్ ,557 

"జే. అతండు మాయాబలుండు దుష్టాత్మకుండు 
క్రూకుండు శగుండు లోకవిరుద్దభర్య 

నర్హనుం డర్ధి6 గోలినవారుణి కీయ? 

జెలంగి సారెకు భ్రమియింపం జేయు నన్ను. ్నీరి 
మ. ఒకమా టుద్ధతిం గాజు లాడు నొకమా టుగ్రాకృతిం దోంచు వే 

తొాకగవమూా టల్ల న మాయం బన్ను నొకమా టున్నాది యె చంపగా 

సుకరాళాస్యల కానతిచ్చు వల దంచుం బల్ము_ వేజొక్క మా 
టకలం కాత్తుండు రాము డిర్చటిక్ రాండంచు న్వచించుం దగన్. న్ఠ0 

ఉ. ఎప్పటి శేమి సేయునొ విశ్చంఖలవృ త్తి దశాస్యుం డంచు నే 
చెప్పర మైనశోకమున దీనత6 జేడ్పుడి యున్నదాన నా 
చెప్పెడి బేమి యింక నను శేకొని ప్రోచెద వేని యిప్పుడే 
చెప్పు మెజింగి వచ్చి యెడ సేయక వానిప్రయత్న మంతయున్. ల్60 

చ, అన విని యానిళాటి జన కాత్మజభావ మెజ్౦గి తద్విలో 
చనగళడశ్రు బిందువులు చయ్యన మిటుచుం బల్కె, దల్లి నీ 
పనిచినయట్లు రావణునిపాలికిం బోయి తదీయభానము౯ 
దనుజులనిశ్చయం బెటింగి తప్పక వచ్చెద నీకుం చెల్పంగన్, 56! 

న. అని పల్కి యాసరమ నీతచే ననుజ్ఞాతమైయరిగి మం త్రి బాంధవసమన్వితుండ 
విబారించు చున్న రావణునిసవికాపంబునకుం జని దురాత్తుం డగు వాని నిశ్చయం 
బెజటింగి క్రమ్మణ ఫీఘ్టుంబున నశోకవనికిం జనుచెంచి తనరాక శెదురు చూచు 
చున్నజూనకిని నిష్టపద్మ యగులల్ష్మీంబో లె నవలోకించె సప్పు డద్దేవి వునస్సం 
హాస యైసప్రియసఖ నవలోకించి గాఢంబుగాం బరిరంభించి యొక్క_న్నీగ్గ 
వీఠంబునం గూర్చుండ నియోగించి మ్రారచిత్తుం డగు రానణునినిశ్చయం బంత 
యు నిక్కంంబుగా నెటింగింపు మనిన నమ్మహీనందని కది యి ట్లనియె. 569 

ంధాల్థి సరమ సీతకు రానణమం క నిళ్నయం బెటీంగించుట. చుశుం 

ప్రీ అంబుజ నేత్ర నే నచటికిం జను వేళ మవుతతో జననియు మం క్రివృద్దు 6 
డసురనాథ్రునికడ గరు బెంచి. ప్రీతితో జనపలి రాముని సత్కరించి య 
వై చేపా నొాసంయవూా వసు ధేశ్వుకుండు జనస్థానవాసులయందు సల్పినట్టి 
ఘనతరవిక్రృమశర్శ్మం బె నీకు నిదర్శనం బది గాక తద్భటుండు 

తె, జలధిలంఘించియొక ౯-౦దెసాహసమున, నుగ" బె న్యులంబెక్కండ్రనిగహీంె నవని నిట్టియద్భాతకర మాచంంప యట్ a TW బ్రయద్భుత కర్మ మాచరింప, నునుజమాత్రున కొకని శెవ్వనికీంజెల్లు, 568 



యుద్ధకాండము, 473 

క, అనీ యిట్టు లవిద్ధుండును, జననియు బోధింప వినక జన దైత్యుండు దా 
నిను విడున నోపం డయ్యును, దనమనమున ధనపకుందు ధనమునుబో లెన్స్, 

ఆ. భండనమున మనుజపాలుని ళరములల జంపు టాండె లేక చచ్చు టాండె 
జనకపు త్తి నిత్తు ననుమాట పుట్టు నె యనుచు వారితోడ నాడె నతడు, 5్6ర్ 

చ, కర మిది వానినిశ్ళయము కయ్య మొనర్పంగం బూని యున్న వా. 
డెజుంగుదు మృత్యులోభమున నీమతి సున్ధీత మయ్యె వానికిం 
దరుణిరొ సర్వరాతసయుతంబుగ రామశరాభిసంవాతి 
న్షురమునం జచ్చి కాని యనుతుం డయి ని న్విడ్: జాలం డెంతయున్. కరక ఉ. నీరజనేత్ర, నీవిభుండు నిక్కముగా దశకంఠ నాజలో 
ఘోరశరంబులం దునిమి గోబ్బున ని న్లొనిపోన్రు నంచుః చా 
నూజడిలంగం బక్కె. నపు డుర్చ్ట చలింప యమో సి భేరికా 
దారుణనిస్వనం బవలం దట్టుచు వానరసింవానాదముల్, 567 

క, ఆనాదము విని యట టం, కా నాయక భృత్యు వైనకర్చురు లెల్ల 
నీను లయి నష్ట్రచేతను, లై నివ్వెజు మునింగ యుండి రప్పురిలోనన్. = గ్రర్రరి 

న, బవ్విధంబున మహానుభావ్రండును బుణ్యాత్తుండును బరపురంజయుండును బురు 
వ శాస్టాలుండును నగిరాముండు భీషణ వా నరకోలాహూలళంఖా రావవీమి శ్లి త 
భేరీనిర్ధామణపూ ర్వకంబుగా సమరసన్నదుం డైయుండే నంత జగక్సం'తాప 
నుండును _గ్రూ,రుండును రాత్ సేశ్ళరుండు నగుశావణుం డమ్మహోనాదంబు విని 
యొక్కీంత సేపు ఛ్యానంబు పూని పదంపడి భేరీ ధాంకరణపుర స్మృతంబుగా 
స ఫామండపంబునకుం జనుడెంచి సచీవుల నందణి నవలోకించి మోాచెన్చినట్లు 
రామునివి క్రమం బును బలనం చయంబును సము ద తరణంబును సర్వంబు నా 
చేత నాకర్ణితం బయ్యె మి రంద తాయోధనంబునందు సత్యపరాక్రములు 
మూచందం బంతయు నాయెజింగినదియెకచా యిప్పుడు రామునివి క్రమంబు 
వినీ పరస్పరముఖావలోకనంబు చేయుచు ని శ్లేల యూరకున్న వారని యడిగిన 
నప్పుడు మహాప్రాజ్ఞుండును మాతామహూుుండు నె నమాల్యవంతుం డనురాశు 
సుండు దానణు నవలోకించి యి ట్రనియె, గం9 

ఎఢురు మాల్యనంతు (డు రానణునకు హిత మువదేశించుట, శ్రుత్తుం- 

కే, అవని నెచ్వాండు రాజనయం బెజింగి 

విద్య్ధలందు వినీతుం డె వెలయునటి 
౧ లు 

రాజు స్వవళశీ కృ తారిసామ్రాజ్యూం డగుచు 
నధిప బహుకాల మైశ్వేర్య మనుభ వించు, 570 

క. కాలం బెణీంగి యరితో, నాలం బొనరించు నెవ్సం డతండు స్యజనులం 
బాలించుచు నిల వర్ధిలు, వాలాయము భోగభాగ్య నై భవయుతుం డై. $511 
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చ, తనకు బట్లింబు లేనియెడల దప్పక వై రులతోడ సంధియుం 

క్ష 

చ, 

రో 

దనకు బలంబు గల్లు నెడ6 దద్దయు నిగ్నహ మాచరించూచు 

న్స ప 'యొనకెడునట్లిభూవరుం న్వినుతగతి న ప్రవక్షుపరివృద్ధి రొ న చ్చెడునట్టిభా 
డనుషమలీల చేలు విజితొరియు నై ధరః బెక్కు_వర్భ ముల్, న్72 

పగతుని యు వేత శయం, దగ దధికునితోడ సౌవ్మాడంబు సమునితోం 
డగ సంధి జఘన్యునితో, జగడం బొనరించి బృతుకంజను రాజునకున్. 6578 

పరమమును ల్ఫుర ల్భువనపాలకు లెవ్వనికి న్హితైషువై 
వజలుదు రట్టి రామనృపవర్వుని పై c బెడబుద్ధి మాని సు 

స్థరయుగ సంధిం జేసి వెస పీత నొసంగి నిశాట రోజన్టముం 

గర నునుర_క్రీ నేలు నుటుగాక పెనంగినం గీడు గ లడిీన్, 5్14 

అది యెట్లనిన వినుము తొల్లి భగవంతు. డె టై నపితాగువుండు సురాసురుల 
సృజించి తదా శ్రోయంబులు గా ధర్హాధర్మంబులు సృజించె థర ౦బు మహోక్షు 
లగు చేవతలపత్వ౦ బనియు నధర్త్యం బసురు లగురావ్సులపతం బే బనియును వినం 
బడు ధర్యం బెప్పు డధర్శ్మ ంబున హరించు నప్పుడు కృతీయుగంబు వ్ర, వవ _రిల్లు 
నధర ర్శం'బేప్పుడు ధర ంబునువారించు నప్పుడు కలియుగ ంబగు దిగ్విజయారంబు 
లోకరబులం జరించునేప్పుడు నీచేత ధర ర్శవృద్ధి హేతుభూతీంబు లైన తీపోయజ్ఞ దా 
నాదులు వినాశిశంబుల య్య బరహీం౦సాప పరేదారపర ద వ్యాపహరణాదికంపేచే 
సప తుభాతాధర్హ ౦బు సి వివర్ధి లె తం బయ్యెం గావున నక్కారణంబున శత్రువు లగు 
రామాదులు మనేకంయె బలవరితులై యున్ననారు నీచేతంబ బ్రమొదరబునలనం 
బ్రవర్షితం జై స న సయయ్యధర్మం బె మనల నాశంబు నొందిం చూసురభావనం బైన 
ధర్మ రేబు సురల కభివృద్ది'జేయుచున్నయది విషయలోలుండ వై జేవర్షి ప్రముఖ 
కన్యోపత్నీవారణంబు గావించునట్టినీ చేశ గాలాగ్ని కల్పు లగుమవార్షులపం బ్రదీ 
_ప్రపావకునిభంగి నతిదుస్పవాం బె ననుహాన్రోధం బుత్చాదితంబయ్యె వారల 
ప్రభావంబు వ్ర, పదీ ప్తనహ్నిచండంబున నతిదుస్సవాం మై యున్నది తపస్ప్సం భావి 
గాత్తులునువై* శాన నరసూర్యకల్పులునగునమృహార్దులు ధర్యాభివృద్ధి కాము లై రా 
తసవినాశంబుకొజుకు వేదఘోవషంబులు చేయుచు వీర్యవంతంబుై లై నమంత్రం 
బులవేత విధ్య కృ క్ష ప్ర కారంబునన గ్నిష్టోమాది యాగంబులచే తనగ్నియందుపహో 
నుంబులుసే సీయుచున్న వారు మజీ యునయ్య న్ని హో త్ర త్ర సముత్థితం_బె బె నధూమంబు 
దశదిశలు నిండి రాతసుల తేజంబు నాళంబు న్ చుచోన్న యది కొందజకు 
రాతసులు భయభ్రాంతుకై యుష్తకాలంబునందలి మేఘంబులభాంగి నల్లడలం 
బజచుచున్న వారు న నుజియు నయె్య వుణ్య చేశంబులందు గృథవ్రతు లైన 
య _త్తపోధనుల వేతం జర్యమాణం “బై బె నతీ వ్రతపంబు శాతసులకు సంతా పంపు 
పుట్టించు చున్నది తొల్లి నీవ్ర దేనదాననయకోలవలన భయంబుగలుగకుండం బర 
మేవ్యేవలన నరం బువడనసితివి గాని మానుపాదులవలన భయంబు లేకుండ వడయ 



యుద్ధకా౦డ ము, 4175 

వైతి విప్పుడు మహాబలు లగుబుతు నోలాంగూలనర వానరులు రభసంబున 
నిచ్చటికిం జనుదెంచి దృఢవిక్ర్రృము లై గర్జించుచున్నవా రదియునుంగాక, 575 

లే, నాంటినాంటికి దటుచుగా ఏట. వోంచు 

బహువిధసమ స్తదారుణో త్పాతములను 

జూచి భయ మందు చున్నాండ సురవిమతుల 

శీవి వాటిల్లునో యని నామనమున, 6176 

కే, అంబరంబున( బన్ని రకాంబుదములు, ప్రశ యకాలంబు నాంటిగర్లలు వెలంగ 

లంక సై ర కృవృష్టి భయంకరముగల గురియుచున్నవి దై త్యులగుండె లవియ. 

చ. విజిగి పథం దొడం”గ మునపఏిటధ్యుజంబులు వాజిసంఘము 

వ, 

తే, 

వః 

ల్కరులును శోక భావ్పములు కన్నుల నించుచు నేడ్వ సాల ఖీ 
కరతరజంబుకంబులును గాకసరీసృపగ్భ భధ ఘూకము 

ల్చుర వుటు సొచ్చి శేపవలు యమోయుచు నున్నవి దారుణంబుగన్. 578 

మజియు! బూతీనా ప్రముఖళ కులు పాండురదంతోపలశీ త ల యువతుల నుద్దే 

నించి ప్రతికూల భామణంబులుపలుకుచు రా స్వప్నం 

బులయందు ముంగల నిలిచి పరిహాసించు చున్నవి శ్వాసంబులు బలికర్యసాధన 

దృవ్యంబు భుజించుచున్నవి గోవులయందు ఖరంబులు వొడముచున్నయవి 

మూషకబిడాలసూకరకిన్నరరాతుసులు క్రమంబున నకుల కాప్రాలళునక రాజస 

మానవులం గూడి వర్తించుచున్నవా రదియునుం గార్, ర్73 

పాండు జేహాంబులును ర క్రపాదములును 

గలుగువివాగంబు లొక్క_టం గాలచోది 

తంబు లై శాతసవినాశ నంబుకొజకు 

సంచరించుచు నున్నవి సంభ మమున, 580 

నుజీయు మధుర భాషపణార్థంబు పంజరంబుల నుంచి పెంచినకౌరికలు మధుర 

ఛామణంబులు పరిత్యజించి వీచి కూచి యని క్రూరంబుగా యమ్రై+యుచున్న 

యని మణి యును. 
ర్ 

దను జేం ద్రఖగమృగంబులు, దినపతి కభిముఖము లగుచు దిన డినమును రో 

దన మొసరించుచు నున్నవి, మనవీటం జిచ్చు లేనిమంటలు పుక్సైన్. 502 

మజియు వికటాంగుండును భయంకరుండును గృవ్షపింగళుండును ముండీత 

శిరన్కు.ండునె కాలుండు ప్రే కాలంబునందు రాకుసులగృవాంబులవలోకిం చు 

చున్నయట్లు దోంచుచున్నవాంచు మజియు న నేకదుర్నిమి_శృంబులు దోంచు 

చున్నవి గావున వీని నన్నిటిని విచారించి కర్తవ్య కార్యంబు లెజీంగి యు త్తీర 

కాలోచితం జె నదాని విచారింపు మస్ యిట్లు నికృష్ణు ర నశాతనులయం 

దు త్రముం డై నమాల్యవంతుండు సక్స భామధ్యింబునం బల్క్ నావణునియని 

వర్తనం బెటింగి యూరకున్న నప్పుడు నీతిశా్యస్రుజ్ఞుం దును విసయవిభేయుండు 
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నగునతికాయుండు సీతాపవారణదోవదూవీ.తుం డై నదోపాచరవల్ల భుంజూచి 
నీతిభూషణభాషణ౦బున ని ట్లనియె. ల్83 

ంధ్రర్దు అతికాయుండు రోనణునకు హిత ముపబెళిందుట. యుధం 

సీ, అనురనాయక విను హరధనుర్షళ నంబు పరశుఠామునిగ ర్వభ ౦జనంబు 

తాట కాహారణంబు ఆట శేయవధంబు ఖరదూషణాదిక్ ఖండనంబు 

మతి యు నిరాధునిమరణంబును గబంధనిధనంబు వానర నేతభావు 

వారిధి పె చేతుబంధభంబు దానవభీకరలం'కా ప్ర వేశనంబు 

కే నివి సమ స్పంబు చునములో నెంచి చూడ 

మనుజ మాత్రన క్ర య్యుజిపనులు గావు 

రాతసారాతి యగుహారి శాముం డగుచు 

నిను వధింపంగ జనియించె నని తలంతు. ర్రిగ్ 

క, జనకజ కేవల నునుజాం,గన యని వంచించి కన్నుగానక యిటకుం 

గొని తెచ్చితి వమానిని, మనపాలిటిమృతుు వనుచు మదిని దలంతున్. 586 

కో, విరాశ్ర్రే సరు: డగురఘు, వీరునితో నీతి మాలి వీజిండి వై ని 
ప్యారణముగ నీ వీక్రియ, వైరము. గొంటి విం మేలు నచ్చునే నీకున్, ర్ప్ర? 

క, పరసతులపొందు నోమట, నరక మఫషయశంబు వంశనాళన మనుచుం 

సరమనయ్యండవు సు,స్థిరధర్ముండ వైన నీకు జెప్పంగ వలెనే, ర్రితె 

క, దనుజేంద్ర సిత నిచటికిర, నని. కెచ్చిననాంట నుండి ఘోరము లగుచుకా 
మనవీట 1 దుగ్నిమి త్రము, లనేకములు తోంచు చున్న వద్భుతభంగిన్. _ 539 

క, కావున జానకీ నిప్పుడు, భూవల్లభునకు నొసంగి పొలుపుగం బురము౯ా 

'జేవారుల నై శ్వర్యము, వావిరి రశీంచుకొనుము హాసవవై రీ, 590 
కే, రాము డఖలలోకె కై కళశరణ్యుం డతన్కి శరణ మొందిన నసరాధళతము నైన 

పెంచి రశ్నీంచు నతనికి జనకపుత్రి, నిచ్చి వేండుము విడువు మిామచ్చరంబు. 
వ, అని యిట్లు : బవ ప్ర కౌరంబుల “న్యాయానుకూలంబుగాం బ్రబోధించిన నద్ద 

శాననుండు కాలవళీంగతుండై. వారలపలుకుల నాదరింపక కోధపరివృ శ్ర తలోచ 

నుం డై మాల్యవంతున కి ట్లనియె, గ92 

చుర రావణుడు మోల్యపంతుని దూణుట, శఖుశుం 

క, పరపతృగతుండ వై నీ, వరయంగ నతీహీతునిభంగి నహితవచనముం 
గజ పెద విది నాచే _క్రము, సౌర దింత వివేక మెపుడు చొప్పుడె నీకున్. 508 

చ. జనకనిరస్తునిం గృపణుస త్త్వవిహీనుని వానరా శ్రృయుకా 
మనుజుని  రాము' నొక్కని సమర్థునింగా వినుతించచుం గరం 
బనిమివలోక్షకంటకుండ నై కజనీచరలోకభ ర్త రై 
ఘనకం జెలంగున' న్నొకజఘన్యునింగా వొచియించ. జేలకో, 594 
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యుద్ధకాండ ము, 417 

. వైర్మిపోత్సావాముననొ, భారము మోచుటనొ పకుపాతంబుననో 
వర షగవంయుననో, మో రిపు డి ట్లనుకు శంకమిజెడు వుదిలోన్, సినీ 

, వినుము రిపుసప్రో త్సాహన, మున గాక సమ _స్తశ్యాస్త్ర స్తు పూ సుం దగ్గు వాం 

డనుమానింపక రాజును, గని కని సభలోన నెట్లు? గ్గరి చు భువిన్, 596 
. కాననముననుండి జానకి నొక్కటం, బడీ హన 'మైనపక్ష నట్లు 
మచ్చరించి యిటకుం దెచ్చితి నే నేల, వెతచి రాఘవునకే మరల నిత్తు ౫9? 

. హరివాయశకాలముఖ్యుదివిజాధిపు లెవ్పనిమి ద వి క్ర మం 
బకరుదుగ6 జూపంగా వెజతు రట్ట దళాననుం చెల విశలో 

వెజచు న నేకకీశపరి వేష్టితు నర్క_సుతు న్పలత్రుణు 
న్నరపతి నంబకంబుల 'రణంబున ద్రుంపనె యొక్క వేల్ని డిన్. 598 

. మహోత్తా న న్నేల వెజపించెదవు నీరోభంగం బై నఃగాని మేను బగతునితోడ 
సంధిం గావింపం జాల, న్ర99 
ఇది నాకు సహిాజదోవము, తుది యె ట్లాకొ స్వాశయంబు దురతిక్రను మె 
యిది మదికి గోచరింపదు, త్రీదశారీ నావుతంబు దికుగుసె యింకకే, 606 

. అంబభుధిమోంద సేతువు నయరబుగం గట్టి వనాటహైన్యయు 
క్రంబుగ దాంటి రాఘవుడు గృక్కుున “వచ్చిన నేమి యయె యు 
ద్ధంబున మత్కరోల్లనితదారుణహూపనిము క కకాండపాొ 
తంబుల కోర్చి జీపితయుతంబు ౫౬ గ్రున్ముజుం బోవ నేర్చునే. 601 

రురు రానణు౯డు లంకకు గుప్రికర్మము సేయుట, చ్రుద్దుంా 

* అని యిట్లు సంరబపరుషంబుగాం బలికిన విని దుష్టుం డై నదళ గీనునిం జూచి 
మాల్యవంతుండు ' ప్రీ ఏ ళితుం డై యేమియుం బలుకక "'జయంబు గొను మని 
దీవించి యథోచిశంపుగా నానుం త్ర్ణంబు వడసి నిజనివాసంబునకుం జనియె 
నంత రావణుండు మంత్రులతో విచారించి నిశ్చయించి లంకయందు గువ్రి 
కర రం చబాచరింపం దలరచి శే సెనాపతి యగుప్రవాస్తు నవలోకించి నీవు కతిపయ 
బలంబులం గూడి పూరప్రద్వారంబున నుంకాము మహావీర్యులునుమహాకాయు 
లును నగుముహోదరమహోపార్చు ఏలు పెక్కండ్ర రక్క్ససులం గాడి దశీణ 
దాగ్టీరంబు రశ్నీంచెదరు మహామాయుండగుశ కృష జి త్రనేకరాశసపరివృతుండై. 
పక్చివుద్వారరకణంబునకుం జాలి యుండు చేను శుకసారణులం గూడీ యు చేర 
చ్వారంబున నుండెద మహోపిర్యపరా క్రముం డగువిరాపాతుండు బవారావస 
సమేతుం డై మధ్యుగుల్మంబు రశ్మీరచుచుండు నని యి త్తెజింగునం బురంబు 
నకు బువ్మ_లంబుగాగు వీవిధానంబుగావించి తన్ను. గృతక్ళ త్యునింగాందలం 
చుకొనుచు వారల చేత నభినందితుం డె నిజాంకేగిపురంబునకుం జనియె నంత 
నిక్కుడ సువేలాచలంబున సలతుణుం డ డగురాముండు ను గృీవాంజనేయజాంబ 
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Phe 

న్ 

వద్విఫషణాంగ దనలనీతశర భశ తవలిపన సకుముదవినతమైందద్వివిదసుశ్నే ఇన్వా౫ 
నయగ వాత గంధమాద నరం భ తాళదరీముఖ ప్రముఖులం జూచి యిట్టనియొ. 
దువ్ప/ధర్ష ౦ ైనదోషాటవిషయంబుం జేరితీ మది నిలింవారిచావ 
రశ్నీత మొ పొల్బులంకాపురం బిడి సురగరుడాహీకిన్న గుల వైన 
దురయం బెనది దుషాతుం నగువె ర. బొలిపుచ్చి కార్యంబు పొందుపజ చు రా (cane లు క ఏ 

నట్టిమంత్రము సేయుం డాథ క ననుం డున్నవొప్పు వీచారించి చెప్పుం డనిన 
నప్పుడు దశాననానుజుండమర తుల్యుండావిఖీవ ణు. డభిముఖుండగుచుంటుమ్మ లార్థ మగ్రామ్యుపదవంతమె తనర్చు,వాక్ళమున నిట్లు లనియ భూవరునితోడ్త, 

ధ్రుర్దు. విఫీషణుండు రామునకు రానణకృతగు ప్టికకరపృకారం బెతీంగించుట. వ్రతం 

అనఘాత్త్య సంపాతి యనలుండు సృఘసుండు స్ రండు ననెడునబుర్టీరున యజ 
లస్మదీ యామాత్యు లట లంకకుం జని యచ్చటివృ త్తాంత మంత యెజిం/ 7 వచ్చి చెప్పిరి నాకు వరుసతో నవ్వా క్ర వినివింతు వినుము సవి _స్తరముగ, 
గలు పాత్తుం డగుదశకంకునిపనుపున నలప్రహాస్తుండు నేనొధిపుండు 

, అంకతూరుపువాకిట శంక వేని, వలతులు మహోోదరక్రండ్తు నుహోపార్ముప్పల చెడు 
దైత్యు లిద్దణు దశఖీణదాప్టరమందుం గాచి యున్నా రనకరాకుసులం ౫హాడి, ద ది 

. కడిమి దలిర్చం శ్రూసములు ఖడ్గములుం బటుభిండివాలము 
_త్రడయక పూని ళూరు లగుదైత్వ్యు లనేకులు తన్ను. గోలా 
నుడుగక రాత సేం న్రసుతు( శృుగృమనస్కు_ండు మేభునొదు డా 
సడమటివాకిట న్నిలిచి చాగుగం బ్రోవ నున్న పా డొాగిన్. $05 , మును బహూుసంగ్రామంబుబ, వినుతికి నెక్కి నమహోే ౫ వీరనిశాటు 
_లనుం గొల్వ నుదగ్ద్వారం,బున రావణు డున్న వా౭డు భూవరముఖ్యా. 606 - ఘనుండు విహూపాతముం చను చనుజుండ్తు పటుళూలఖడ్డధరు లగుదనుజు 

శ 

_అనుం గొల బురమధ్యర౦ిబున నిలిచిన వాండు పృథుచమూసహితుండై , 
. దశముఖుం శివ్పిధంబునం దనఫురంబు, కడిమి నెవ్వరు 'సొరకుండ కాపు బెట్టి వీటిలో సంగరం బని చాట బంచి, యుద్ధ సన్నద్ధుం జై గ్రాలుచున్నవాండు, మజీయు వేవురు గజ యోధులు బది వేలరథికులు నీరువది వేలయాశ్లి్టికులును సాగ కోటిరాతసులును యుద్ధసన్న ద్ద రై యున్నవారు వీరు రాశతసరాజునకు నజస్తం౦బు నిములె యుందు రీపరిగ ణితగజ యోధి ప భృతిచతుర్వధ రాక్షసుల యం దొక్కొా క్క నికి దశలతురాకుసులు నశవ ర్రులై యు ౦దుఠు వారందటిప్పుడు యుద్ధోద్ధకృత్ త్సాహు ల యున్నవారు మజీయుం గు బేరునితోడ రణంబు నకుం దొడరినప్పుడు యతులణో సంగ్రామంబు జేసి జయంబు గొన్నరాశును లతువదిలకు లున్న వారు తజోవీర్యపరా క మదర్చన కే ఏగారవంబుల రావణు నకు సరివచ్చు వారు మహోత్మాగావణబలవర్ల నవీివషయంబునందుమిారకుంగోపంబు 



క్. 

శో 

శే, 

యుద్ధ కాండ ము. 419 

క్ష ర్తవష్టంబు గాదు పగతునిమోంద రోషం బుత్నన్నం బగుటకుం గల తెఆిం 
గంశయు విన్నవించికి నీవు వీర్యవిశేషంబున సురబ నై నని గ గ,హింపనమర్గుండవు 
నీకు రావణుం బరిమార్సు కంతపని చకురంగబల కార్యకరణసమళ్థు లై' త నజాన 

కులం గూడి వానరానీకంబును గరుజీక్రాం చాదివ్యూహోకారంబు గా మోవా 

వించి రావణు గీటణం౭గింపుముని పలికి లంకకుం జని రావణ ప్రయశ్నేం బరితయు 

నెజింగి వచ్చినతనమంత్రులం జూపిన నమ్మహానుభావుండు విభీవణునివచనంబు 
విని శత్రు ప ప్రశీిఘాతార్థంబు వెండియు నశ కిట్లని యె, 609 

ఎయు రాముడు వానళిసేనాస సన్ఫృిజేళేష్మ ప కారము నిక్షయించుట చురుం 

అ ప్రతి తిమూన జేజుండు బలా సుస్ట్రండు నీటుండు దుష్టకాత్రవా 

ర్తి ప్ర దు డు గ్రసంగరవిధిజ్ఞః డు ద్వంద్వరహై కదకుల్న డ్ 

న్న యపుస్రుం జా పు లగ్గుకీశు లసంఖుస్థలు నొల్వంగాం బ్రవా 

స్తవ్యతియాద్దరా ఈ వజులుడానవశేఖర తూకు క్పునాకిటన్, 610 
డు షా 

. వ సరచమూోఃసమేకతుం డ్ వాలితనయు. 

డంగదుండు దశ్నీఇదాగ్టరమందు బన్ని 

ప్రథ నమున మహోదరవమపహోపార్చు ఏలను స 

మంచితబలంబు. జూపి బాధించు. గాక, 611 

.అప్రమేయాతు( డగుపవనాత్త్యజుండు బహుకవినమేతు(డై భుజాబల మెలర్ప 

వాసవజిదాఖునిం డై. జె నరానణి నెదిర్చి, ప్రధ నమునం బశ్చిమచాన్టరమధిగమించు. 

. ధరలోన నెవ్వాండు 1 "జ 5 త్యదానవులకు 1 నధీనాథుం డనంగ విఖ్యాతి వడసె 

శాన్హూలమును గన్న సారంగముల భంగ ఏిబుధు లెవ్వనిం జూచి వెజచి పజితు 

నగ్నిళల్యు లగుమహా రుణ కెచాస్టండు తప్పక శోకప్త చాత యయ 

నమృగంబులకు దాపముః బో నెన్వాండు, ప్ర ప్ర జలకుం డాపసంపాదియ య్యె 

నట్లినీమీన దళకంఠు ననివధింపం, దలకొని నల క్రసుండ నై చలము మెజయ 

వాండు 7 గె కొన్నయు త్తరద్వారమందు, విక్రమం చెద చేను బ్రావీణ్య మలర, 

శా.కీశాధీశుడు సత్త త్త ఏవంతుం డగును గ్ల గ్రీవుండో భల్లూకలో 

శీశుం డుగ్రు(డు దారిబవంతుంయడు నిశౌశుంద్రుండు ప్రా ప్రాజ్ఞుం డనాం 

ట్రాశ స్త్యంహును గన్న నీవును సమిత్చాండిత్య మేపొరంగాం 

గ్హీనేకము మధ్య దేశమును రథీ.౦పుండు శౌర్యోన్నతిన్. 614 

. తెలిపెడి చేమి యింకం బరబేశము మా కిది సర్వమర్ష్యముల్ 

డలిసిన వాడ ప్వ్రు కడుథిరత్ 'దెల్లముగా నుపాయము౦ ' 

చెలికి దళాస్యు. డాలమునం దీ జెడున ట్లానరించి నన్ను సొం 

పలరంగ సీతం గూర్చి చరితార్థం వై సుకృతంబుం గాంచుమో 615 

. నిను. జూపె దైవ మిప్పటి, కనఘా "మా శేడుగడగ నరిబేశమునకా 

ఘను డగుదశరథజనపరి, కనిశముం బంచనునుతుండ వైతివి గాదె. 616 



480 నోవీనాథ రామాయణము 

వ, 

సీ 

మతీయు నయ్యుభయసై న్యంబులు తలపడి పోరాడుసమయం బున. గ్రందున 

జెరసీ సందడికయ్యం బగునప్పుడు వానరులు కామరూపథధరు లగుటం జేసి 

మానువలూపధరు లై పోరాడి నేని రాతసులును దత్స/కారంబున మానుష 

రూవధరుతె పెనంగుదురు దానంచేసీ మనకు స్ప్రాపరబలవి 'వేకంబు గలుగచేరదు 

గావున నానరు అందజు సకాపంబులతోడ బవరంబు సేయువనారుగా నికో 

గింపు మేనును లత్షణుండును నీవును మొదలుగా స్టసంఖ్యాతు లగువారము 
మూనుషరూపంబులతోడ రణంబు సలుపుద మని యివ్విధంబున రాముండు 

"కార్య సిద్రికాజుకు విభీషణునితో విధాన క్రమం జెటీంగించి యతిరమణీయం బైన 
సువేలాచలంబు విలోకించి యా గామిగోచ రార్థత త్త వ్రజ్ఞుం డగునయ్యవనీ 

వల్లభుండు తదారోవాణంబు సేయ నిశ్చయించి లత్ముణానుగతుం జైధ ర్యజ్జులు 

ను మంత్రజ్ఞులును ననురక్షులు నగును గ్రీనవిఖీషణులం జూచి మందమధురాలా 
పంబుల నీట్లని యె. 617 

తతభాతుపరిశో ఖితం బైనయాసు వేలాద్రిని గంటి రె యనఘులార 
యీోపర్వతం బెక్కి_ యీరాత్రి యిచ్చట నివసించి యొల్లి వేకువను లేచి 
ధర్మంబు రులము వృత్తము పరహి త మవిజ్ఞాతంబు లయ చేశరునిచేత 

నురణంబుకొొటికు నేమలినచిత్తునిచేత మైథిలి తగ ప్రాయమాణ యయ్యు 
శే, నిత్య మవ్యానివేం గడునీచబుది, నిందితం బైనకర్శంబు నజిపం బడియ 

నట్టమ్టూరాత్ముం డై నదళాస్యుం డున్న, లంక్ నంతయు. జూణెద శంక లేక, 618 
కే, జగతి నెచ్వానిబుగ్షిదోషమున నఖల 

క్, 

వ, 

దనుజుల కకాండవిలయంబు మయొసనీి వచ్చె 

నయ్యసురభ ర్హ కీ ర్రతుం డగుచు నుండ 
జెందమున రోవ మభివృద్ధియొందం దొడలౌ, 619 

ఎయడు రాముడు వానరసమన్వితంబు గా సువేలాచలం బెప్కుట. చురుం- 

చపలాత్తుం డై నయొుక్క_న్సి యపరాధంబునం దదనీయం బెల్బం గరం 
బపహృతమై చెడు దైవ, ప్రవీడితుల కుర్విం గలచె బ్రతుకు తలంపన్, 620 
అని దశ గృీవునిసై( బొడమినయలుక తేటపడం బలుకుచు రాముండు చిత్రసా 
నుకందరసుందరం జై నసువేలాచలతటం వారోహించె వికృమూభిరతుం డగు 
లత్ష్మణుం డధిజ్యధన్వుంజై తోడన చనియె వారీశర్పికుం డగును గీవుండును సా 
మాత్వ్యుం డగువిభీవణుండునుహనుమదంగ దనలనీల మైందద్వోవి దగవయగ వాత 
గంధమాదనశరభ పన సరంభవార కుముదజా ంబవత్సు సే ణబువ భశతవలిదుర్తు, 
ఖులును దక్కినయూధపులును గిరిసానుగో చరంబులగుతమతమపరివారంబులం 
గూడి రాఘవునితోడ సు వేలాచలం బెక్కి యంతరెకంబున నున్నసన్వర్లపురంబు 
చందంబున నందం బగుచుం దికూటశిఖరాగంబుల శుభ దర్శనంబె మహో 
న్నతద్యారం జై ప్రాకారవరణళోభితం జై పీరరాక్షనసంపూర్లం జై ప్రాకార 



యుద్ధకాండ ము. 4981 

చయసంసితని నీలనిశా చరపరివృతం "బె బై ద్వితియువరణ భూత యుద్ధ సన్న ద్గమహోరా 

శసనకోలాహాలబహుళ ౦ బె ల యున్నలంకాపురంబు నవలోకించి వ్వేహోమేఘుంబుల 

భంగి నింగి పగుల క. రవారావంబులు సేయుచు రామునివార్శ ప్రంబులం 

నొలిచి యుండి రంత సంధ్యాప్ర పతిరంజనుండె డై సూఠ్యుం డ స్తమించెం బదంపడి 

పూర్ణచంద్ర ప్రదీప మొన శర్వరి ప్రకాశించె నప్పుడు రాముండు వానరదానన 
నాయకు శసను గ్ గ్ర వవిఖీషమణులచేత నభినందితుం డె డై యూ+=థధ పయాథ బులు 

పరి 'వేస్టింప బత సహితంబుగా నీ ప్పర్వతప్పృష్టభాగంబున యధాసుఖంబుగా 

నధినసించె నంతే సూర(ోడయం బగుటయు వానరపుంగవు లందణు దృష్టి 

చిత్తాపహారిణి యెనలంక నవలోకించి జూతవిస్థ్మయు లై తమలో ని ట్లనిరి, 6౪1 

పీ, చందనతిందుకమందారమాకంద నాగ ద్రువున్నాగపూ గములును 
సాలహి౦ తాలతవూలతాలంబులు కింశుకరింథుపావంశములును 

శృం గారలుంగలవంగ నారంగము ల్వటకుటజాశ్వళ్థవిటపములును 

ఖర్జూ రభూర్డ రీసర్లక దంబము బ్లంబిరనింబకదంబములును 

తే, రయ్యు ఫలయుతకుసుమితా గంబులై ల,కాపరిగతంబుతై సమాతతసుగంధ 
బంధురములై మహోన్నతపాదపములు, నరలుచున్నవి కంటిరె పురముచుట్టు, 

తే, ర క్షకోమలవికసితరమ్య చిత్ర, కుసుమపరిపూర్ణ శాడ్వలోల్లసితచి త్ర 
నీలవన వాటికల చేతం గ్రాలుఛున్న, దీపురము మూాడుం డమీల కింపుగాంగ. 623 

ర్, వనవృతంబులు కంటి5ె, పనివడి గంధాఢ్యరమ్య ఫలకు సుమములకా 

వినుతగతిం దాల్చు చున్నవ్, మనుజులు భునభావణములమాడ్మి_౦ బెలుచన్ , 

కే. చారుతరకుందమందారస ప్పపర్మ 
కుసువుసంసర్లసురభి యె శకస నుం డిపుడు 

మా9ణసుఖ కారియి పథి శ్రమ మము పాయ 

నుడియు చున్నా(డు విజయసంసూచకముగ. 625 
శాఆలోకింపగ నయ్యొు మ్రల నొక యుద్యానంబు సర్వ రుకం 

బె లీలాయుతపట్పదధ్వునియుతం బె రమ్యుపుష్పాఢ్య మై 

లోలత్కో కిలకాకలీకలిత మాలోకోక్సవాదాయి. గ యె 

యా లే ఖేశ్వరకిన్న రేశ్వరమహోడ్యానంబుల న్నీ టుచున్. 626 

రుడు వానరులు సనంబులు సొచ్చి విహరించుట. శుశుం 

వ, అని బహు ప్ర కారంబులం గొనియాడుచుం గామలూపు లగువారిపుంగవులు 

స్కువు చేత నమజ్ఞాతు.ల కోకిలాకులవండంబులునుభ సంగరాజూభిగీతంబులును 

నిత్యమ త్త తవివాంగ మంబులును సారసాభిరుతంబులును ఖంజన విఘుషస్ట్రంబులునగు 

నన్ముహోద్యాన వనోపవనంబులు సొచ్చి విచ్చలవిడి పాదవిన్యాసంబులం బుడమి 

గృక్కదల లం కాపురం బట్టిట్టు నజ్ణాడనుథై చై్పైర్నాదం౦బులు సేయుచుఖగమృగ 

141 
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దిపీపంబుల "జగడం ది “లుచు నిజ చరణము ల్ఞమహీంపరాగం౦బుగ గన ౦బున కంబు 

దత్వంబు సంపొదింప భల్లూకనింహా వ్యా ఘుంబులు వరాహానుహీ షవానరాది 

కూరన్బుగ ౦బులు ఏిత్ర_స్తంబు లై దశదళలకుం చాల విహారించుచు ముందట 

సమంతతఃపువుసంచయసంఛన్నం ఖై నుహారజతసన్నిభం2ై శతయోజనవి స్రీ 
రం జై వినులంఖై చారుదర్శనం జై శ్రీమంతం బై మహోన్నతం భై శక్రు 
నంబుల కైన దుప్పా?సం టె మనంబుననైై న దురారోవాం టే. మన్ను ముట్టి 

యున్న శ్రికాటశిఖరంబు విలోకించి తదుపరి భాగంబున. 627 

చ, సలలిత పాండు రాంబుధ్ ర సన్నీ భ కొం చన గోపురంబుల ౯ 

విలసీత హేమ కౌప్యమయవిశ్రు తసాల ముల న్సముల్ల స 
జ్ఞ స్టలనస మానవర్శ నుణిజాలవినిర్లితమందిరంబులం 

బొలు పగుదాని చేవపురిపోలికి నొ ప్పెడుచాని వెండియున్, 628 

కే, ఘర్మ్యనిరపాయ వేళ మేధభుముబచేత(, దనరుమధ్యుమవిష్ణుపథ ంబుభంగి 
నుహితసొధవిమానహార్త్య ముల బేళ, నిరుపమాన ప్ర కొళత దజిలుదాొని, 

ను, కనక స్తంభ సహా స్రకంబుల నముగ వాస ప్రరతుశ్శతం 
బున నిళ్చింబును రథ్నీతం బగుచు: దత్సూక్బూషణం శై మహే 
శనగాకారము గల్లి విన్నొరయు భొస్వమ్చైత్యసాధంబు బే 
శనిశం బుద్ధతీః గ్రాలుదొనీ సురగీయం ఇ నచానిం గడున్, 680 

క, నానా ధాతువిచిత్రో, డార్ధినంబుల ఖగమ్భృుగముల నలరెడుదొనిం 
గాననవతీ యగుదానిని, నానాశాతనులవేత నలు పగుదానిన్, 681 

కో, నొనొనగమండిత ముగు, దానిని: బటుబహుుళ సంవిధానంబుల ఖే 
మానుగ నొ'ప్పిడుదానిని మూనసహారదిన్సరత్నమయ మగుదానిన్, 089 

రో అగణిఠతగ్భహా సంబాధం, బగ జాని మహాక వొటయం తృంబుల నో 

ప్పగుదాని వార్ష్మష్టమొలా, ధగద్ధగిత 'మైనజాని దళ నుగుజానిన్, 633 

శే, వెంయణా నూణు యోజనంబు లని డుపును 
బొసనగ ముప్పదియోజనంబులతనర్సు ' | 

XxOA గిరిశిఖరంబుపై 6 గ్రాలటుజోని 

జాన వేశ్వరపాలికం "బై నదాని, 684 

"కే, రన్యు మగుచాని భంకాపురంబు గాంచి . 
యహహః యూూపుర మింత కమొస్పగు నె యనుచు? 
దన్త్యనోహ రసుషమొవిధా నముల కు 
వీన్మయం బందు చుండి రవ్వివినచరులు, 886 

న, అప్పు డారఘువల్ల భం డగురాముండు లత్ష్మణసహితుం డై సై న్యన మేతంబుగా 
ఈకాజన నీయ ప్ర మొణవిస్తారం లై నసువేలాచలాగ్రం చారోహీంచియచ్చట 



ల 

క, 

యు ద్ద కాండము, 488 

నొక్కమువూ ర్రంబు విశ్రమించి రోవరూ శు ప్రే క్షణంబుల దశదిశలు ఏబ్నీం 

చీ ముందట నతిరమ్యం బె శ్రీ కూటళిఖరా గ భాగంబున విశ్వకర్ష్యనిరి తం బె 

రమ్యుకాననశోభితం బై మహాోన్నతం బై యొప్పుచున్నలంకావట్టణంబు నవ 
లోకించి తత్పురగోపురశి ఖరా గ్రంబున, 686 

ఒంరుర్యు ర్రీ రాముడు రాజీణునిం జూచుట. ధుథిం- 

. తిరముగ నున్నవానిం బటుదీ ప్రదవాశ్ని పరీతనీలభూ 
ధరము క్రియ న్శశ తజ తామ్రుసువక్ష పటావృతాంగు: జై 

వజిలెడువాని నీలఘనవర్శ సవర్ణ తీ నొస్పువాని భా 

సురతరనూత నాభరణశో భితుం డై తగువాని వెండియున్, 87 

ఘునసంధ్యాతపకోభిత, ఘన రాశి నభంబుభంగిం గడులోహితచం 
దనలి ప్పశరీరుం డై, తనరారెడువాని సకలదొనననాథున్, 688 

విజయాతపషత్రశో భితు, నజితుని దుస్పవానని. బర్వకా భుని శ్వేత 

వ్యజనాలంకృత పారు వని, గజ నాథుని భ రిగి6 జాలం గ్రా లెడువానిన్ , 689 

శే, అనిమి"పేభదం'తొగ వీడనకృతీ వ్ర 
గాంకనతునలంబుజే నలకువాన్ 

దశముఖునిం గొంచి దశకరథతన యు డపుడు 

జందనున6 జూల విస్త్యయ ముందు చుండి, 640 

తత్తు సుగ్రీవుడు రానణునిడైకి దాంటి యశనికరీట దృత్రాంగదధ్వజములం దన్నుట, ఉం 

వ, అప్పు డావానశేశ్వరుం డగుసున్రీవుండు రాత సేంద్ర సందర్శన సంజూతట్రోధా 

విష్టచిత్తుం డె బలస త్రగంబు లినునుడింప రయంబున లేచి యచలా గృంబున 

నుండి గరుడానిలతుల్య వేగంబున రావణుం డున్నగోపు రా గృ ంబుమిోందికీ నో 

క్కరుండై సోవాసంబున లంఘీంచి యొక్కముహుూ ర్హంటు నిలిచి నానిచందం 

బెల్ల నిమ్ముగా విలోకించి వాని. దృణప్రాయంబుగా నంచి నిర్భయనిష్మ_ం౦పాన 

స్థానుం జై సరుషంబుగా వాని కీ ట్లనియె, 641 

ఉ, మిశ్రకులాగ్రగణ్యునకు 'మే చకమూూ_ర్థికీ రామభ ర్హకుక 
నో 

మగ్చుండ దాసుడ నృలస మేతుండ వా నరలోకనాధుందడ ౯ 

మిత్రకుమారుండ న్లగ్మతి నింద్భచరిత్రుని నిన్ను నిర్షరా 
మిత్రుని గీటణంచుటకు మేల్చడి వచ్చినవాండ 'నెంతయున , 644 

చ, అని రయ మోరం బల్కీ, స్షవగాధివుం డుద్ధతి చానిమ్య(దికీం 

జని కమనీయరత్నమయచారుకీరీటము తన్మనోజ్ఞ చం 

ద్రనిభసితాతప త్రమును దత్క.న కొంగ దము ల్పతొక 'మే 

దిని బడం దన్నిం భార్రి కతిధీరత దాంయచె లఘుళ్వ మేర్చడన్ , 448 

మ, కవీనోథుం డీటు దాటి గజి భుజాగరగంబు దీవీంప డ్రె 
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త్యసతిం డాంకల నే” నప్పు డే డసురాధ్యతుండు సుగీ రని 

విపుల గీ వ్రుని వే.డిచాపులC దగ న్వీవషేంచి యా రా కి 

ద్ర పృఘర్రీ వుని నిన్నుం బట్టి వెస హీన గ్రీవునిం చేసనన్. 644 

రయమున రమ్ము రెమ్మ నుచు ణు నప్పుడు ఘోరభంగి దు 

ర్హయు జయశీలుని న్ధోనుతస త్తం గవీంద్రునిం బంకజ ప్రియ 

ప్రియసుతుం దాశీ బాహువుల విట్టలుకం దగ బట్టి యె త్రి త్ర 

స్తు వడి ఛా ట్రివై మై బడ నుద గ్రబలంబున వై వె 'నుద్దతిన్. రకీ5 

| వె చిన నేలపై రజక వానరనాభు(డు కందుక కి, యళ 

లేని సము గ్ర చాహుబలలీల చెలంగంగ భాహుయుగ, ముకొ 

జాచి దశొస్యుం బట్టుకొని చయ్యునం గ xX మణి ధాత్రి తేచి ck బడా 

వెచిన వేటు దటుకొని వాడు రయంటునో వచ్చి తకినన్. క్రీశ 
oe లీ 6 

-ందఫైద్దూ సు గ్పీవుడు రావణునితో బాహుయుద్ధ ము సేయుట. చ్రురుం 

వనచరనాయకు. డుడలి, 'ననుపమగతి నతని? దాంె నయి్యిద్దజి కుక 

ఘన గోపురనుధ్యంబున, నని చెళ్లై సుగాసురులకు నద్భుత ముదవన్. 641 

. క్ర తెజింగున వవ్వన చరనశాచరనాథులు జూతీదర్పంబు లగుసింవా సాద్దూలంబు 

లభంగి సంప్రయు క్షంబు లగుగ జేంద్రపోతంబుల కరణి బతువంతంబు లగుప 

ర్వతంబులవోలీకి భవ.ణార్థంబు సకోధంబు © నమార్ణాలంబులకై వడి బాహా 

యుద్ధం బునకుం దలపడి నవ్యా పసవ్యమండలప్రచారంబులం దిరుగుచు జాను 

కూర్పరముష్టి కరతలపదాఘాతంబుల నొప్పించుచు నిహ్క_నిష్థముస్ధి యు క్ర కప 

కోప్టంబుల “నడందుచు క ణితదిగ్ధగాత్రు లై శాల్య లీకింశుకంబుల చందంబున 

నలరుచుం బొంచి పొంచి పాదవిస్యాసప్శేషంబులు శే చేయుచు సముద.గ వేగు 
వై యొండొళులం దాంకుచు విలగ్న దేవు లై యన్యోన్యగా త్ర తే ౦బులు వీడిం 

చుచు మహాళనితుట్య వెగంబునం బజ తెంచి "ధరాతలంబు సంస్పృళించి గవ 

డానిల వేగంబునం గ గృమన్హణి న నాకౌశంబున కెగయుచు స్వేదసి క్ల క్ష గాత్రులై యలసీ 

నిట్టూర్పులు పుచ్చుచుం గొండొకసే ఫూరకుండి యొక్కింత నే సద 'దీర్చుకొని 

వెండియు నికువు నేకకాలంబునం దలపడి పోరును? బరన్వరాలింగనంబు. జేసి 

'బాహుపాళశంబుల నొంజొరుల బంధించు చుంబరస్పరళ్లి స్టనిరుద్ద చేష్టులై. నిలునం 

బడుచుం బెనుగట్టమాడి డ్కినిట్టిట్టు గదల్బ్పరాక పట్టు దట్టించుచు నతీలాఘవంబు 

నం దణి గని డాసీ కఠినాశనితుల్య వేగం బు లగుమున్షి ఘాతంబుల. జటొమ్మునం 

శ్రుమ్థుచుం గంఠార్చిత బాహు లై యొండొరుల నాకర్షి గ ంచుచు నొదింగయొదింగి 

తిప్రేనివచ్చి యేమటించి వెన్నునం దన్నుచు వ్యాయానుకికౌబలనం ప్ర పృయు క్షు 
లగుటంజేసీ రణం౭బున నలయక యిత లేతవజయ కాంవలం జెనంగుచుం గక 

రోపమసంవృ_ళ్తేపరిఘా కారంజు అగుచాహూున్రలవేత నివారించుచు సాళ₹ెసా 
రకు వెనుకకుం జన ఒరువెత్తుచు వచ్చి మచ్చరంబునం దాంకుచు భుజాస్సాల 



యుద్ధ కాండ ము. 485 

నంబుం జేసి హుుంకరించుచు. బ్రదీ ప్రవహ్నికుండంబులపగిదినలరురో పారు ణి 

లోఛనంబులవలన నగ్నిశిఖోపముంబు లగుతిగ్యకటాతుంబు లొండొరులపయిం 

బొలయం దిరిక్పగసారంబులు సేయుచు సంరంభశిమోబలసంప్ర్యయు కు లై 
యుద్లమార్షంబు నెజీంగి వారణార్షళ వీవరంబు లగు చాహువులవే నొండొరుల 

నివా రంచుచుం చాడ భ్రమణవి శేవమార్లంబునం బరిభ్రమణంబు నొందక విన్నా 

ణంబు గలిగి చరించుచు విచిత్రంబు లై ననుండలంబులును వై ఫ్టవసమపాదవై_ 

శాఖమం౦ండల ప్రత్యాలీథానాలీథ నామకంబు ల్ నస్థానంబులును నోమూ,త. శ్ర 

శేఖా కారకుటిలగ మ నవివేషంబులు ను నుపసర్పణాప పసర్పణంబులును దిర్యగ్గమస 

వకృగమనస వాస్టపసవ్యసంచరణంబులును జిత్ర, త్ర గమనంబులునుబరి మో కువర్ణన 

పరీఫావన ప ప్రవారణాభి ద్రవణాస్తావనాస్థాన విగ న్వా పరావృత్తావద్రుతోప పప్హుతోప 

నర్థస్తాపన్య్ స్త సంబులును స జూపుచు నప్రోపరిభా గంబునం జిరకాలం బద్భుతంబుగా 

భండనంబుం జేసి రాసమయంబున. 648 

దియా సు స్ఫీవుండు రాపణుమాయ సెట్రింగి రామునిపాలికి దొంటుట. శుఢుం- 

ఉ దానవవల ల్లభుండు కడుదర్ప మెలర్పంగ మాయం బన్నీ యా 

వానరలోక వల్లభుని వంచితుం జేయ. దలంచునంతలో 

వానితలం -బజీంగ్ క కవీవర్యుండు చిక్కక లాఘవంబునక్ 

మేను గుదించి శీఘ్రమున మింటికి దాయె ఖగోంద్రుణాడ్సునన్. 649 

చ, అగచరనాధుం డీ కే శ్రీయ డశాస్యువితో గదొనం 'ఛౌనర్చి చా 

చుగటిమిం జూపి 'హానియభిమానము దర్ప మడంచి జివ్లంం డై 

జగములు సన్నుతింపం గడు సంతస మొప్పు విశాల మైనయా 

గగనము దాటి వే చనియెం గృమ్మకి శామన శేంద్రు పాలికిన్ , 650 

శే, ఇట్లు వచ్చినపతి గాంచి యెల్లకపులు 

చిత్ర క బుగురొ త్ర నతనిం బూజించి రవుడు 

త్రీతితో రాము డతనిం బరిపీజించి 

యింపు డళుకొ త్త మెల్లన నిట్టు లనియె. 651 

ఉ. బక్కనితోడ నైన నిది యోచన- సేయక నన్ను లత్షుణుం 

దక్కినయూథపో త్త తముల చానవనాధునిసంశయరబు ఏ న 

న్నకొనం జేసి తెంపుమెయి నీవటు రాతసనాథుమిో:ది కి 

ట్లాక్క_ండ వేగం జెల్లునె నరో త్రము లుర్వర ని ట్లాన ర్హుశి, 652 

క, దోపాచరులు' దురాతులు, నె వై వచ్యుము. బూని మాయ నంచింపుదు ర్రీ 

తోవుంబునలన వీ విక, దోవముః గావింన నలథు దుర్షవదూరా, 658 

సీ పీరశేఖర నీవు వేటొక్కవిధ మైన నాకు జానకి యేల లోక మేల 

లక్మణుం డేలు సా మ్మాజన్టిసంగతి యేల భరతుం చేల సుమిత త్రషట్టి యల 



486 గోవీనాథ రామాయణము 

బతు జీల పౌరువభంగంబు గాకుండ రావణు మిత్ర పుత్ర సహితముగ' 
వనిలోన వధియించి యలవిభీిషణు లంక కధిప్రతిం చేసి రాజ్యంబునందు 

కే, భరతు నభిషీ క్తు. గావించి పనులు దీర్చి 
యవల మేనికి. బాెసెద నంతె గాక 

పాణమితుని నిను. బాసి బతుకలణగల నె 
ww ఆ నో 
నీవు రాక మున్నిది నాదునిశ్చయంబు. 654 

ఉ. నా విని యాహరీశ్వరుండు నవ్వుమొగంబున రామభ _ర్తతో 
చేనరవారిచేవి నిటు దెచ్చినయాదశకంకుం జూచి నే 
చేవిధి నాత్మ పౌరువము నించుక యెనను జూపకుందు నో 
భూవర యంచు నవ్విభుని భూరిముదంబున. బేల్చె నెంతయున్. 655 

క. మనోజవరతనయుం డాగవి, తనయుని మన్నించి పిదప దమ్ముని నుగుణు౯ 
వినయవినమితళశరీరుని౧ గనుంగొని యి ట్టనియె విజయకాతూహాలి యె, 656 

చ, జననుత శా శ్రుద్భుష్టగతి సె న్ధముల న్విభజించి చక్కగా 
మొనలు ఘటించి సంగరసముత్సుకత న్లుమి గూడి యుండు మో 
ఘను లగుకీశ'దై త్యుల కకాండలయంబు ఘటిల్లుం. గంటివే 
ఘనముగ నేల మింట లయకాలమునాంటివిధంబు దోంచెడిన్. 657 

రుదు రాముడు లతణున కప్పటిదుర్నిమి_త్తీంబుల6 జూపుట. శరం 

కం ధరణీధరములు వడంకెడు, ధరణిధరా గృములు విజిగి తప్పక పడెడు౯ా 
ధరణి చలించెడు గాడ్పులు, విరవిరం గలువంబు లగుచు విసలెడుం గంశు.650 

వ. మజియు6 గ్రృవాన్టదసంకాశంబు లగుమేఘంబులు పరువంబు ల పరువన్వ. 
నంబు సేయుచు దారుణ ప్రకారంబున శోణితబిందువిమి శ్రి తం బె నవర్ష ౦బు 
గురియుచున్నవి ర క్రచందనసం కాళ యై సంధ్య పరనుదారుణంబుగా నల లెడు 
సూర్యమండలంబున నుండి వహ్నిళిఖ లుస్పతిల్దుచున్నవి యప్రళ స్తంబు లగు 
మృగద్విజంబులు దీనంబు-లై దీనధ్వనులు సేయుచు భయంబు పుట్టించుచు 
నాదిత్యున కభిముఖంబుగా రోదనంబుసేయుచున్నవి రాల్రియందుంజంద్రుండు 
కృష్ణరక్తాంతపర్యంతుం డై సౌబగు దక్కి లోకశతయ కాలంబునందుం హోశె 
మిక్కిలి తపింపం జేయుచున్న వా(డు హ్రస్వంజు భాతంజ యప్రశస్తంబె 
యతిలోహితం బై యాదిత్యమండలంబుచుట్టు పరివేషం బొప్పుచున్నదిముజియు 
నయ్యిన ముండలమధ్యంబున నీలలాంఛనంబు దోంచుచున్నది. నటీ త్రంబులు 
దారుణదర్శనంబు లయ్యె మజియుం గాక భ్యేనగృ ధ్రంబులు సాంద్రంబుగా 
లంకమింద నాడుచున్నవి శీవానాదంబు లశివంబు'లై భీమ ప్ర కారంబున యమో, 
యుచున్నవి యీదుర్నిమి త్తజాతం బంతయుి లోకంబునకు యుగాంతంబు 
నెణింగించుమాడి_ వర్తించుచున్నది గావున మన మిప్పుడు కపిబలపరివృతు 
అమై వీజయార్థంబు దురాధర్ష మైనలంకమిందికి నిళ్ళ్శంకంబుగాం బోద మని 



యుద్ధకాండము, 487 

పలికి ముహోబలుం డగులత్తుకాగృజుండు లత్మణసహితంబుగా రయంబున నప్పు 

రతా గృంబు డిగ్గి పరులకు6 బరమదుర్ధ రం బెననిజసై న్యంబు నవలోకించి 

సుగ్రీ వునియనుమతేంబున నందణ సన్నద్ధులం చేని రణంబున కొనుజ్ఞ యొనంగి 

కాలజుండు గావున సుముహూ ర్తంబున మహాబలపరివృతుం డై లంకాఫుకం 

బున కభిముఖంబుగా నడిచె నప్పుడు, 59 

ఎరడు రాముండు వానధ'సై నసమేతేంబుగా లంకకు బోవుట, రథం 

మ, హనునుంతుండును జూంబనంతుండును గీ ఇెధ్శుం డయ్యంగదుం 

డును నీలుండు విభీవణుండును నలుండుం దారుండుకా రంభోండుం 

బననుండు నాద లై నయూథపవరు ల్ప్రఖ్యాత క ర్యోన్నతు 

ల్బని రారామునివెంట సంగ రక శాచాతుర్యి మేపొోరగోన్ * 660 

ఉ. తక్కినయూథపో త్తములు దారుణ వైఖరి నిసనంబులకా 

దిక్కులు వ్రయస్టంజేయుచు నతిస్ఫుటనాలశిలాద్రుపాణు లై 

యుక్కునం బాదసంవాతుల నుర్వి చలింప నరేంద్రు,వెంబడి౯ 

గ్రక్కున నేగి రుగ్రరణకాతుకమాన్ఫుములం జెలంగ లోన్ , 661 

క, గోలాంగూలబలంబును, వాలాయము బుతబలము వానరబలముకా 

శె లశిఖరములకై వడిం గ్రాలుచు( జ్త్తే గతిం జనియె రామునివెంటన్. 6623 

ఉ, దతత నిట్లు రాఘవులు తప్పక యించుకసేపులోన లో 

కతుయ కాలదృష్టరవికంజవిపయు లభ గిం గ్రాలుచుక్ 

వృతచరా గ యోధు లగువీరు లనేకులు గొల్వ నేగి రా 

రాశసరాజబావుబలరనీ తలంకను జేరి రుద్ధలిన్ . tha 

చుడు వానరసేన లంకోపురి చుట్టుముస్తుట, శుయుం- 

వ. ఇట్లు రఘువీరుం డనంతబలస మేతంబుగా నుచ్చప్రాకారతోరణ మైనలంకా 

వురి డాయం జని సై న్యంబుల నర్హ్హస్థానంబుల విడియ నియమించి శై లళ్ళం 

గంబుకరణి మహోన్నతం బై వరుణునిచేత సాగరంబుభ ౦గి రావణునిచేత నధి 

పీతం బె దానవ్రల చేత బా తాళ ంబుకరణి శ్రస్తా(స్ర్రపాణు లగుభయంక్ర 

రాతసులచేత నభిరశ్నీతం బై డానవులచేత విన్య స్తంబు ల ననానావిధాయుధ 

కవచపతా కాధగ్టజంబుల'చేత నలంక్భంశం బై తనకంకు నన్ఫుల చేత రవ్నీంచుట 

కశక్ళంబై చూపరులకుం ద్రాసజనకం బై యొస్పుచున్నలంకాపురియు _త్తరద్వా 
6... ళో ర 

— 

రంబు నిరోధించి మహోధనుర్లరుంకై డాని రశీంచుచుండె( బూరో_క్షప్ర"కా 

రంబునవానరచమూవల్ల భుం డగునీలుండువీర్యసంపన్ను లై నమైందద్వివిదులం 

గూడి రాతసచమూవల్ల భుం డైన ప్ర వాస్తుండున్నపూ ర్వద్వారంబునిరో ధిం చ 

మహోబలుం డై నయంగదు౦డు బుషభ గజగవయగ వాతులం గూడి మహో 

ధరమహోపార్ను ఏ లున్నదశ్నీ ఇదాగ్గరంబు నాక్రమించె బలవంతుం డగువాను 
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మంతుండు ప ప్రమాథి ప పృఘసషప్ర ముఖయూథపులం గూడి యింద ద్రజిత్తున్నపళ్చి 

నుదారంబు ? నధిగవిరె వానరవల్ల భుం డగుసు గీ వుండు సుపర్త ర్ల శ్వసనసం'కా 

శు లగుసవు _స్తవానరేన్ట న్టులం గూడి పరనుదుర్దయు లగురావణథ ర్త జిత్రు 

లున్నయు త్రరపక్చి ముదాగేరంబులనడుము నయుష భయ దాగ్టరనిరోధకులగురామ 

హానుమంతులకుం గాశాశీ న్టాయంబున సాహాయస్ట్రంబు గావించుటకు నధివ 

సించెముప్పదియాబు కోట్లయూథపులు ప్రఖ్యాతబలపౌరుషు లగువారు సు 
వునకు బాసటగా నచ్చట విడిసిరి రామునిశాసనంబున లత్ముణుండు విఫీవషణసహీ 

తుండై వానరులలోన మేలిమి గలుగువారలయూథపుల నేర్పరించి మొక్టాక్క 

గవని కొళ్కాక్కకోటివా నరులనిలి వెనవ్వానర సాద్త్రూలులుదంప్తాకరాళవదనం 

బులగు శాద్దూలంబులభంగి దర్పించిహృూప్టచిత్తులై పొడపశే లాగ ంబులుకరం 
బులం బూని వికృతలాంగూలులును దంతినఖూయుధులును వికృతచిత్రాంగు 

లును వికృతముఖులును గొందజు దళనాగబలులును గొందజు శతీనాగబలు 

లును గొందజు సహ్మస నాగబలులును గొందటు నాగాయుతబలులును 

గొందజు నియుతేనాగబలులును గొండజు ప్రయుతనాగబలులును గొంద 
అనంతేబలులు నై కయ్యంబునకుం గాలు ద్రవ్వుచుండిరి జూాంబవంతుండును 

సుపేణుండును స్వసె న్యవరివృతు తై రామును గీ వ్రణామధ్యంబున హానును 
త్సు గ్రీవమధ్యంబునం ? బన్ని రప్పు జాను హానుభావ్రులసమాగనుం బద్భుతం బి 

విచిత్రం బై యొప్పె నవ్వానరసై నస్టంబుల వేత నొచ్చాదితం బై యప్పటీమ 

సీ-ర్లంటు ు శలభంబుల చేత నాచ్చాదితం శై నగగన ంబుచందరఘునం శాక 

య్యు మజ్యును. హత్తి 

య. గోటికోటి మర్క._టవీరులు,. పాదపొద్రిక్ళంగపొణు లగు 

నాల్లుగవనులందు నలు వొప్ప వే క్వేఆ, య్ రవుడు బలము బినుకుడ్తి.. 

. మణియుం గొందబు కవు లసనమానబలులు 

ఏీటిచుట్టును శెండవకోటణభంగిC 

జూలు గొని యుండి రటం గొంద జాలమునకుం 
“ ద్ hs. దూని యప్పర్వతముం జుట్టుముట్టి రపుడు. 666 

బ్లడువడి భూమి యీనినటు గ్రాలుచు లెక్కకు మోతి పింకతోం 

దడయక్ లంక చుట్టు కడుదట్టముగా వడి నిండి యుండుటల్ 
విడువక్ చూచి చానవులు ే ల్పులు విస్మయ మంది రయ్యెడన్ = 667 

చ, గరుడునీకంచు మూరుతముకంకు వడిం జన నేర్చువారు ఖీ 
కరభుజవిక్ర కము ల్పనురకర్క.కులు స్ట నోటి శూ నరు 
లొరిం బోర నిండియున్న రవిపుత్హుబం. ఎబులచుట్టు నుద్ధతి౯ా 
దిరుగుచుం దత్ప(నృత్తు లోగ: ైల్చుచు నుండిరి సోరెసా రెకున్, 668 
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శే, పాదపోద్య్ధపొపాణపాణు తై న, సమశఫీషణపీ ర్యా ద్రిచరుల చేత: 
బరివృతం బె 7 నరాక్ష్స పట్ట ణంబు, కరునలికి నైనం జొర యీక గ్రాలుచుండె. 

ఉ. ఫీకరవానరప్ర వ,వరవీడితు లై రజనీచరు అదీ. 
యాకృతులుం దదద్భుతవీహారము తత్పృధుశ కీ కీయుం దద 
సోకవిధాన మంతీయును జూచి మనంబున జాల మెచ్చుచుకా 
చేకున విన యాం బునీధి బేలుచు నుండిరి వీట నంతటన్. 670 

హినువింధ్యనులయమహీథ రంబులగుహాద్వారంబులను టై ఏ, తిధ్వనులు సెల 

భూరిదండావాతస్సుటకుంభ ములమాడ్క్మి_ వరున దికు (వము లప్ట్రక్క నా 
వెస నిండ గ్రాగిన యెసరులచందాన కేరనిధు లుప్పొంగి పొరల బక 

ఖల రాత్ససాంగనాగ ర్భంబులు స్రవింప ఘోరనికాటులగుండె లవియ 

తే, రావాసు్సేవపాలితళీమదూప, వన చరోట్లతదు శాష్ట్రరఘ సకవంబు 
ప్రళయ కాలంబునాంటినీరథిరన బు, భరగియె సొం బ్య తీకముగా నింగి ముకి. 

కే. ఆరవంబున నపుడు దశాస్యుపురము, శె శె లకానసగోపురసౌధ సాల 

వార 5 వ్రమందిరో దాన సమన్వితముగం జా జాలం గంపించిం గుమ్షరసా కెపిది. 672 

వ. ఇ త్రైజంగున నారసఘున త్త ముండు సనాసన్ని వేశంబు గం వించి మంత్రులతో 

విచారించి నిళ్చయించిసా మాద్యుపాయనీతిప బత త్త స్టవిదుండు గావున ననంతర 
క్ ర్రవ్యంబుప్రాపీంప నిశ్చయించి యుద్ధకాము గొ శక్రువురంబునకుం జనుదెంచిన 

భాజులు రణంబుకొజకు మొదల పషాతీముశంటునం బరిపంథధిం బిలువవలయు 

న నెడురాజధ్ 3 9బుం దలంచి వి కఫేవేబునియనుమణి వడిసి బాలితనయుం డగునం 

శదుకువూ్యూకు ఆహార వతుబ్భున మే, 878 

ein 

ఎరు నాహుండు రోపణుని యుద్ద ౦౩ నకు6 భీలుప దరగణుని€ బంప్రుట. చ్రుయులా 

ఉ అంగథ నీవు నెమ్మది భయంబు దొజింగి గతవ్యుథుండ వై 
సంగతి మిజు నభ మున జయ్య్టన లంకకు చేగి పం క్రిం 

కుం గుటిలాత్శు రాజనయదూషకునిం గని వానితో వచిం 
పం గలభంగి నిట్టనుము మదప్ప్చచనంబులు గాంగ ధీరతన్ , G74 

చ. నరసురయతుకింపురువనా గ నభళ్చరసిద్ధసాధ్యకీ 

న్నరులకు మౌనికోటికి ననారతీముం గడు గూ/రబుద్దిచే 
దురిత మొనర్చి తీవు కడుదుష్లుని నిన్ను వధించి నేడు ని 
ర్లరులకు మేలు సేయుటకుం జయ్యన వచ్చిన చాడ చెంతేయున్. 675 

చ. అలఘుచరిత్రుం డై నగురునానతిం దాపసవేవభారి నై 

తలకొని కాననంబున వృతం జొసరింపంగ నచ్చియున్నను 
త్కు_లసతి నీత నొంటిం గని చొంగిలి తెచ్చినందునం 
దలంపంగం బద్ర్యగర్భవరదానజదర్చ నుడంగె నేంటికిన్, 616 

149 
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క, నుజనుల కపకృతిం జేసిన, వృజినాత్తున కీపూము పరము వెదకినం గలే 
రజనీచరాధమా నీ, వృజివమె నిను గీటణంచు చేతొక కేలా, 677 

చ, కనకవిచిత్రచాపమును గాండములం గొని ని న్వధింపంగా 
ఘనతరవి క్రమ క్రము నుఖర్టుభుజాబలదర్ప మేర్పడళా 
వనచర సేన గూర్చుకొని వచ్చి భనక్పురగోపురంబులం 
దనువుగ నున్నవాండం దడవాయె రయంబున రమ్ము వోరికిన్ , 678 - 

చ, అనురులపాలి కంతకుండ నై చనుబెంచితి నింక మత్కరో 
స్తిసదురుచాపము క్రచటుల ప్రదరంభుల సిజగం బరా 
తసముగం చేసీ నిన్ను వెసం జంవి మహాత్ములు భూపతు ల్పమం 
జసులు మును ల్సుర ల్బనెడు సద్గతికిం బొలుపారం బుచ్చెదన్, 679 

క, దనుజాధమ యేబలమున, వనమున నను మాయచేత వంచించి మహీ 
తశేనయం గొని తెచ్చిరి వా, యనుపమబల మంతం జూపు మవసర మయ్యెన్ . 

శే, దానవకలాధమా భర్ష నైననన్నుం చేకొని పవిత్ర, యెననుహీకు మూరి 
వామపదమున నై న భవచ్చిరంబు, సంస్పృళింప దీయర్థంబు సత్య మరయ. 

చ, ఖలుండవు ధర్మహీనుండవు కాపథవ ర్తి వసండితుండ వీ 
యలఘుతరం బకంటకమ నై ననిశాటజ నేశ్వరత్వ మి 
విల ద్రుటికాల మైన భుజియింపంగ నేరవు రమ్ము ధర్మ్మని 
శ్చలు. డగుమూవిభిషణుండు శాళ్వతు. జై యింక లంక నేలెడిన్, 682 

కే. శౌర్య మాలంంబనము చేసి ఖే రష్టమూంది 
జన్య మొనరింపు మో వింక సావాసమున 
సమరమున మచ్చరంబుల కాంతి నొంది 
యనల( బూతుండ నయ్యెద వద్భ్చుతముగ, 698 

క్ర, కర్పురాధమ లై /లోక్యకంటకుంట్, వై ననీ వింకం దొల్లి టియట్ల మాయం 
జూప దలంచెదు నాదుచముపష్పథంబు, నొంది గృమ్మణజ బ్రతికి పోనోప వీవు, కం మదధీనము నీజీవిత, మది నిక్క మొనర్చ వలసినట్టిపనులు "పెం 
పొదవంగం దీర్చికొని తుది గదనంబున కరుగు 'దెన్ము గతకాము(డ వై. 685 

క. అని యిట్లు రాతనునితో, ఘననాద మెలర్పం బలికి గృమ్మజు నిటకుం 
జను దెము పొమ్ము వాసవి తనయా యని పలికి యని దద్దయుం బ్రీతిన్,.696 

న, ఇవ్విధ౦బున నక్సిష్టకర్తుం డగురామునిచేత ననుజాతుం డె కనకాంగదుం డీగునంగదుండు తత్ప్రసాదంబున నూ _ర్రిముంతుం డై నవై శ్వానరునిభంగి 
వెలుంగుచు నీష్రుంబున నాకాశంబున శెగసి వై న లేయ వేగంబున లంకకుం జని వై లాసశిఖరసం కాళమహోన్న తపాండరస్రాసా దా భాగంబున సచీవస మన్వితంబుగా నానీనుం డై కార్యపర్యాలోచనంబు సేయుచున్నరావణుం గని తత్సమిపంబున నుండి వాని కి ట్లనియె... 687 



యుద్ధ కా౦డ్ ము, 49! 

ఎధుడు అంగదుడు రావణునితో రామో క్తవాక్యంబులం జెప్పుట, చ్రురుం- 

ఉ దాసుండ రాఘ వేంద్రునకుం దప్పక నిన్నును దోంకం గట్టి చే 

రాస జతుస్పముద్రయలయందుం జలంబున ముంచినట్టేయా 

వాసననందనుం పొయిన వాలికుమారు.డ నంగదుండ స నా 

కోసలచేత నీకడకు గొబ్బున బంప్రంగ వచ్చితిం దగన్, 699 

వ, అమహోత్తుండు నీతోం జెప్పు మనినవిధంబు వినిపించెద మం శ్రి బాంధవసహీ 

తంబుగా సమాహితచిత్తుండ వై వినుము. 629 

చ నరసురయక్షకిం పురుష నాగ నభ శ్చరసిద్ద సాధ్యక 

న్నరులకు మానిికోటికి ననారతేముం గడుం ఛూరబుద్దిచే 

దురిత మొనర్చి తీవు కడు దుష్టుని ని న్ననిలా వధించి ని 
నరులకు మేలు సేయుటకు. జయ్యన వచ్చినవాడ చెంతేయున్. 490 

ఉ, రావణ సీత నిచ్చి యపరాధిని ని న్మరణంబు నొందితిం 

గావు మటంచు నన్ను. గడం దగ వేండ్న నిన్ను గాచెదం 

గావర మె త్తి యన్విధము గాక సెనంగితీ వేనీ నిన్ను బా 
హోవిభ వం జెలర్స సమరావని( ద్రుంతు సరాతసంబుగన్* 691 

క, కరా రాత్త్ముండ వగునీ విపు, జారయ ఏ నాచేత వాతుండ వగుచుండంగ-సొం 

పార నిరుద్వేగము లై, యూ శేడుజగంబు లెసకమెసంగెడు నీవా, 692 

చ. ఖలుండవు ధర పీ*నుండవు కాపథన ర్రి వపండితుండ వీ 

యలఘుతరం శ బకంటకము నె నై ననిశాటబ లేశ్వరత్వ విరా 

విలంద్రుటి కాల మైన భుజియింపంగ నేరవ్ర రమ్ము భర్మని 

శ్చలు: డగుమావిభీషణుండు శాళ్వతుం డై డె ముత లంక నేలెడున్ = 6౧98 

చ అని యిటు ఛీతి లేక దివిజాధిప పపాత్రకుం డన్నమాటకుం 

గనలి నిశా చ లేశ్వురుండు కన్నుల నగ్నికణంబు లొల్క_0గా 

దనుజుల ఫఘోరరూపులం బ్ర, తౌపపిళిమ్షుల. జూచి పల్కె నీ 

వనచరుం బట్టి చంపు డనివార్యుగతిం గడు దర్ప మేర్పడన్ . 694 

వై అంగదుడు తెన్ను6 బట్టవచ్చునల్వురరా త్ష,సులం జంపి ప్రాసాదశిఖరమును బడ్ందేన్సుట. శక్తా 

ఉ నా విని భూరిసత్తుప్ర లగునల్వురు రాతుసు లుగృమూర్తు లై 

ధీవరు వాలిపుత్రు నతిధీరుని నంగదు బట్టి రంతలో 

నావిపినాట శేఖరం డనంతబలుం తటు 'హెరిమోాంద శ్రా 

హావిభవంబు కొంత రయ మారంగం జూపుదు నంచు నుగ్రతన్, 695 

చ. కరయుగస క్తు లై ఫణులకై వడి రోంజుచు నున్నవారి న 

ల్వురి6 గొని కేన వానరకులుం డటు మింటికి చాంకై నంత ద 
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క, నగరి కటు సంపీధానము, “ద్వైగుణంబుగ. జేయం బనిచి దీరత మెజియకా 

త్మ_రములనుండి జాతి వసుధం బడీ గ గృక్కు.న భిన్న దేవు ₹ © 

మరణము నొంది రఫ్పు ఊొక మాటు దశాస్యుండు చూచుచుండంగన్. 696 

ఇ ల్రెజంగున న త్తరుచర శ్రేస్టుండు మహాద్భుత ప్ర కారంబున నన్ని శోచరుల 

నశ్ర మంబున గీటణంగించి మహోన్నతం బెన్ శ లశ్ళంగంబుమాడ్కి. .జూడ్కి! 

వే గ్గు చున్నప్రాసే దశిఖరంబుమోా(దికి. లంఘించి పాొదఘాశంబున డానిం 

దన్నిన నడి సవాసృప్ర, కారంబుల వ్రయ్య లై వజ్రివజ ప్రహోరంబున శిదారితం 

జె నహీ మాచలశీఫరంబుక రణి ధరణిపయిం బడము వ నిట్టుపాసా దభాంగంబుచేసి 

యెల్లవారికి నిజసామంబు విశ్రుశంబు చేసి వియ శ్రల్ం 2 బు త్తలపడ నూర్చిత 

గన్జానిన్షన ంబులు గానించుచు హోకాక్షసులకు సంతా పసంబును వానరులకు సంతో 

వంబును గావించుచు కీస్తుంబున నాకాశంబున "కెగనీజ వా తిరేకంబున రాముని 

కడకుం జనుదెంచె రావణుండు ప్రాసా దభ ంగంబువలనం దనకు. చేటు వాటిల్లు 

నని తలంచి చింతాకులితమాననుం జె కోధోద్రేకంబున నిట్టూర్పులు నిగిడిం 

చుచుండె నంత నిక్కడ రాముండు సం ప్రవ్మృష్టచిక్తు లై సింహనాదంబులు 

చేరయువానవులం గూడి రిపువధార్థంబున కుద్యు కుండై యుండె గిరికూటసంకా 

శుండును మహావీర్యుండు నగుసుషేణుండు స్కుగ్సీవునిపనుపునం గానుకూఫు 
లగువారి ననేకవానరులం గూడి లంకాపురంబునం గలనాల్లుగవనులు 

గలయం దిరుగుచు దుర్భర్దుం డై చంద్రుండు నక్ష త్రంబులం బో వానరుల 

నంది: బ్ర కాళింపం జేయు చుండే నప్పుడు సాగరపరష్టీంతేంబు నిండి లంకా 

పురంబు చట్టు ముట్టి యిసుక చల్లిన రాల నీక దట్టంబుగా. బన్ని రెండవసాగ 

రంబుకరణి ఘ్వూర్చి మ్రుచున్నవీరవానరాతోహిణీస సపహాస్రంబు సవతోకీించి లంకా 

పురంబునం గలరొహీనులు భయవీస్తయంబులు పెనంగొన తిచ్చవడి సూచు 

యండీకి కొందణు సమరోద్దర్ణ ౦బువలన వార్గంబు నొందుచుండిరి కొందజు 

భయమోహితులై హోహాకారంబులు సేయుచుండిరి కొందజు ధృతాయుధ 

పాణు'లై యుగాంతవాశంబుల భంగి నీంగి తూంటుగట్ట మహానాదంబులు 

చీయుచు సంచరించుచుండిరి లంకాపురం బంతీయు మహాోఫీవణకోలాహా లభరి 

తంజై యుంజె సస్వుడు. 697 

రుడు రొవీణుండు మేడమో (ద నెక్కి వానరేసెన్యము జూచి చింతించుట, చ్రైధుం- 

. ఉరుతరసౌధభాగమున నున్నదళా స్యునిపాలి కేగి కొం 
దలు రజనీచరు ల్లనుజ నాయక వాశరసేన బంక ని 

ష్టురగతి నా క్రమంచుకొని శోభిలుచున్న దటంచుం బల్కి-నకా 
గుళ్చుతరభూవకోష వర సభూర్షి తలోచను తై యతం వొగిన్. uD 685 

గగనముతో 'రాయునుణి, స్థగితప్రాసాద మొకటి తడయక యొక్కెన్, 6౮699 
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వ. ఇట్లు ప్రాసా దారోవాణంబు చేని, 700 

శా, గం భీరధ్వనినిర్జి తా ఖజముహాకల్లోలినీనా నముకా 
దంభోలి ప్రతిమానతీక్లున ఖడంస్టా?యు క్షము౯ా జన్యుసం 

రంభిం బొబ్బీ. బురంబుచుట్టు నతీసాండ్ర ప్రస్ఫుటప్రకియ౯ 

శుంభల్లీలం జెలంగుచున్నబలముం జూచె న్సమ గృంబుగన్ . qn} 

చ. ఇటు తిలకించి పం_క్తిముఖుం డెంతీయు విస్మయ మంది వీరి నే 
నెటులు జయింతు నంచు మది నించుకసేపు భయంబుం బూని యా 

దట నొకకఠొంత సేపునకు. ఉడ్దయు థై ర్భృసఖావలంబి యై 
పటుగతి నేగ లోపలికి, బాదవాతి నర కొంప మొంత(గన్. 702 

ఉ. అప్పుడు రాఘ వేశ్వరుం డనంతవనాటబిలాభిగూ ఫు డై 

యుప్పకవీది నాకపురియొప్పునం జూడ్కి_కి దుర్నికీక్ష్యు మొ 
యొప్పునిశాటరాజపురి ను గృనిశాటబలాభిరవీ.తం 

దఫ్ప్క్ చూచి చిత్తమున ధారుణిపు క్రైం దలంచి యాకు డై. 7103 

ఉ. అక్కట సీత జై శ్యహృత మొ పలవించుచు నిప్పురంబులో 
దిక్క_ణ్ దానవాంగన అతి క్రుధ నాడుదురు క్రీ కార్త యె 

పొక్కు_చు నొంటిమై హరిణిబోలె వడంకుచు మత్కృతంబునం 

దక్కస మైనకోకమున నా ర్ట దపించుచు నున్న 'దెంతయున్. 7104 

దురు రాముడు వానరులకు రాక్షసుంం జంప నాజ్ఞాసించుట. శుథిం 

చ, అని తలపోసి రాముడు వ్రీయావీరహావ్యసనానిలంబుశో 

దనుజవ రేణ్యుమోంద మును దప్పక పుట్టిన క్రో ధవహ్నీ చ 

య్య న నభీవృద్ధి నొంది శిఖ లతులం బళ్వ మహా గృ మూర్ యె 

ననచర సేనం జూచి సురవె రుల దుంపుం డటంచు. బల్క్నన్. 105 
ర లో 

ఉ, వాకు మహాప సాద మని వాయుజనంబున నంద అుగ్రు, లై 
© రా 

మోతి ధరి త్రీయు న్రిశలు మిన్నును బ్రద్దలువాజు నార్చుచు౯ 

దారుణముపీ ఘాతేముల దక్క_క లంకను వక్కలించి బే 
లు ల 

వాగుల: బటి తుంతు మని యద్భుతవై ఖరిం బంత మాడుచున్, 706 
es ఓల యా 

ఉ. కొందటు శె లఖంగములు కొందజు తొలతమాలసాలముల్ 
గొండటు దారుణాశ్లేములు కొందలు నికురదీర్ణ తాలముల్ 

గందుగ నట్బుతీ క్రి యం గరంబులం బూని మదం 'ెలర్పంగాం 
బొందుగ సింహపోతములపోలికి వి కృమదుర్నివారు లై. 107 

చ, కనకసమాన వర్ణ పటు గా త్రము లద్భుత తా్రువ క్రముల్ 

ఘనతర వా సవధ్వజముకై వడి సౌం పగుదీర్ధ వ"లముల్ 
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దనర6 బదాభిభూతజనితం బగుసొంద పరాగ మాకసం 

బున సజలాంబుదంబు కీ యం బొల్పు వహీంప వడి౯ జరించుచున్, 708 

వ, నుజీయు: బ్రాణంబు వీడిచి యెన మహోనుభాొన్రం డగు రామునకు. బ్రీయంబు 
నేయుడ మంతకంశు మన కభ్యుదయం 'బెయ్యది యని తలంచుచు దళకోటి 
శతకోటివానరు లొకొ_క్క_ము త్తం బె లంకావురంబు లక్లలుపట్టి పర్వతా 
గృదుమమువ్రీ ప్రహోరంబుల నసంఖ్ధింబు లగుర్రైకారాగ్ర్రం బులు పడ గూల్చు 

చుకైలా గతృణపాంనుకాష్టంబుల చేతం బృనన్నసలిల యుతీరబు లగునగ డలం 

బూడ్చుచు: గాంచనముయంబు లగుతోరణంబు లు త్పాటించుచు? గై లాసళిఖ 
శా కొౌరంబు లగుగోపురం బులువిటు గంద్రోయుచు నుహాగజప్ర మాణంబు లగు 
పాపాణంబులు రువ్రషచుం గాల మేఘంబులకరణి గర్జించుఛు నతిలాఘువంబున 
నుహోన్నత ప్రా కా రంబులమిందికి దొంటుచు నపీిబలుం డగురాముండును 
నుహోబలుం డగులత్ష్మణుండును గాఘవా భీపోలితుం డగుసు గీ వుండునువిజయు 
లగుదురు గాక యని ఘోమీంచుచుండి రప్పుడు వీరబాహుండును సుబాసహుుం 
డును వనగోచరుం డగునీలుండును కె న్యస మేతు లై లం కాప్రాకా రాధిరోవా 
ణంబు6 జేసీ రప్పుడు యూథపులు స్కంధానారని నేశనంబు గానీంచిరి బలవం 
తుం డగుకుముదుండు జితకాళు లగుపడికోట్ల వానరులం గూడి యిీశాన్యళో 
ణంబున6 బన్ని పూర్వద్వారం బా క్రమించి నీలునకు బాసటగా నిల్చి నతనికీ 
సహాయుండై. నుహాబలుం డగుపననుండును బ్రసభుండును న్వబలసమేతు "లై 

_యతీనిపార్శ పంబున నివసించిరి శతనలి యంగదునకు నాసటగా దక్నీణచాగి 
రంబు నాక్రమించి యాగ్నోయకోణంబున నిరువదికోట్లవానరులం గూడి వనీ 
యించి నుహోవీరుం డై నసుషేణుండు హనునుంతునకు సహాయంబుగాంబళ్ళ్చిమ. 
ద్వారంబు న్నొకృమించి యజువదికోట్లవానరులం గూడి నై రృతీకోణంబునం 
బన్నె రాచుసహాయార్థంబు పూరోోక ప్ర కారంబున సు గ్రీవుండు జూంబనళ్స 
పీరుం డ్రై. యన౦తబలపరినృతుంటై. యు త్తరపశ్చి నుదాష్టరంబుల నొ క్రమించి 
వాయన్యకోణంబున నధివనీం చెను హోకా యుండును మహావీర్యు ండునుళీ దుదర్శ 
నుందును గోలాంగూలవిభుందు నగుగ వాయుండు గోలాంగూలకోటి చీటింప 
రామునిపొర్శ పంబునం బ'న్నై కత్రునిబర్హణుం గగుధూ మ్రుండు భట్టూకళోటి 
సేవింప రామునిరెండవపార్ళ స్రంబునం బన్నె నుహోవీర్యుం డగువిభీషణుండు 
గదాపాణియె సచివచతుస్తయసమన్వితంబుగా నమ్మహోను భావునీపొర్ళ ్టం బలం 
కరించి గజగవయగవామకరభ గంధనూదనులు సర్వస్థలంబులం దిరుగు దు 
వానరవాహిని రత్సీంచు చుండిరి తక్క నయూథపులందటు నిజమైన్యస మేతు లై 
యెడ నెడం బన్ని రల్రిటం గంతయు నెటీంగి రాత సీశ్వరుం డగుళావణుండు 
భోపపరీతచిత్తుం డై, 109 



యుద్ధ కాండ ము, 495 

అధ్లద్దు రొవణుండు వానరులమోందికి రాషమసదండనాథులం బంపుట, శుదుం 

ఉ జడొనవదండనాథుల. బ, తొ పవిళిష్టులం జూచి మిోరింకకా 

మానుగ నొత్మ్మసేనల ఫఘనంబుగం గూడి మనంబులో జెగు 

ల్లాని ప్రచండ వేగమున గ్రక్కున నేగి మహారణంబులో 
వానరవీరులం దునిమి వచ్చి జయం బొసంగుండు నా కొగిన్, 710 

ఉ, శా విని యానిశౌటులు మనంబున మిక్కిలి జన్య కొతుకం 

బావహీబరగ శీను మున నాత్త్మబలంబులం గూర్చి వేర్చి న 

నావిధసాధనంబులు ఘనంబుగ చాల్చీ యలంకృతాంగు లై 

రావణు'చే ననుజ్ఞ గొని రాజితవిక్రముసార మొప్పగన్, 711 

ఉ, మించిన వేడ్క_తో చెసలు మిన్ను చలింప బ్రయాణభేరి చ్రే 
యించి ప్రచండ క్"ర్యము వహించి ముఖానిలపూరిత ప్రభో 

దంచితశంఖనాదము నుద గభ యానకసీంహ నాదము 

ల్రించి పురంబు నిండ న్రవలీల రణంబున “కేగి రుద్గతిన్, 712 

ఉ, గొండలకై వడిం దనరు గొప్పళరీరము లొస్పం బడ్మగ 

ర్భాండము వ్రక్కనాణ భయదాయతశభీవ ఇబృంహీళ ధ్వనుల్ 

మెండుగ సల్పుచు న్ముతినమిరముల స్థృనము ల్చలింప వే 

దండ చయంబు లొక్క_మొగి నాజికి నేగె నిరంతరంబుగన్ , 718 

చ, సురుచిరరమ్యు జేనుణికోభికము ల్భృతరం ధ్ర భాగముల 
గురుతరరోచమొనములు గూడినకంఠతలంబు లొప్పంగా 

శరధులభంగి నూర్తుల వెస రణీతల మాక్రో మించు చుక 

వరవహారు లే” హేవీతరవంబు లెసంగ మనోజవంబునన్ , 114 

సీ, చటులధ్యజాగ సంఘటితపటానిల వేగంబున మొయిళ్లు విచ్చి పాళి 

గచునీయ నేమిసంఘట్టవంటున( బుట్టునసుధాపరాగ వూకనము నిండ 

రణిగభుంటాభుణంభుణనినొదంబులు దిక్కరికర్ణ ముల్ వ్రక్క్మలింప 

సముద్య, వేగ భారము మోానC జాలక బ్రమసీ శెషుందు భోగములు వరిప 

శే, నంబరమ్మున6 జనుపంకజా_ప్పరథము, కరణం జూాడ్కి_కీ దుర్నిరీత్థంబు లగుచు 

నఖలసాంగ్రామిక రథంబు లద్భుకగతి, మొనసీ డట్టంబుగా రణంబునకు చెడే, 

చ, పరళుగ జాసికుంతముల ట్రాసపరశ్వథ ముద్గరంబులం 

గరముల బూని బిట్టలుక గాటుకళొంగల భంగి గ్రాలుచు౯ 

గురుతరనీంవానాదములు ఘోరముగా భువి నిండ యామినీ 

చరు లతిచారుణ క్రియ నసంఖ్యులు పోరికీ 'జీగి రశ్తటీన్. 716 

ఈ. మున్ను రణంబులో దివిజముఖ్యుని శక్ర జయించి కీ ర్తి గై 

కొన్న భుజాబలా ధికుం. డకుంఠిత క్ "ర్యు డద మోఘపవీర్యసం 
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పన్ను(డు భారిమాయికుఃడు పం_క్లిముఖాత జుం డింద్రజత్తు డా 
నెన్నిక కెక్క. జన్యమున కేగె నుద గ్గ రథాధిరూఢుం డై. 71 

రుదు వానరరాక్షసు లొండొరులం గలనీ. పోరుట, తుఠం- 

వ. మజియుం బ్రజరఘుండును జంబుమాలియు సు _వ్రఘ్నుండును యజ్ఞ శతుండును 
మిత్రఘ్నుండును నోగ్ని కేతుండును రళ్మి కేతుండును నళని ప్ర భుండునువజ ముల్ట్రీ 
యును దపనుండును బ్రతపనుండువు గుంభుండును నికుంభుండును విరూపా 
ముండును. బ్రఘసుండును విద్యున్తాలియు మొదలుగా. గల వేరుగలరాతసవీఠ 
లందజు వాయగజరథంబు లారోహీంచి సక లసాంగ్రామికపరికరస మేకు లె 
ప్రచండ వేగంబున భండనంబునకు వెడలి రిట్లు గజకచ్చపంబులును దొరంగమం 
డూకంబులును రథ పోతంబులును పీరభ టముకర౦బులును నానావిధ హేతిమినం 
బులును శఛంఖడ్తిండీరంబులును బాహువిత్నే సతరంగంబులును గలిగి కాక సరాజ 
సెనారూపవృష్టీ సమయ ప్ర వర్థితగంగానదీ ప్ర వావాంబు రావసాగరంబు ను 
శించి మహా వేగంబునం బఅచె మణీ యుగజకుంభకు చయు ళంఖకంఠయుంజ కృ 
నితంబయు మహోనీ వేణియు గావాళజంఘీకయు ధకుహ్బాలకాయు క్షయు 
మహాపరిభఘువా_స్పయు నై యయ్యాతుధానప్ఫృత నేందిర భేరీపణవపటవాకావాళ 
మృదంగ వాద్యస్వనపూర్వుకంబుగా నకివిలాసంబున నిర్లమించి' భదృమూ ర్రి 
యగురామభద్రుని వరింపం జనియె ని ట్రందజు. గూడుకొని పురంబు నిరమించి 
పర్వనమయంబునం బూర్యవూణం బె నమహోదధి వే గంబులకరణి ననివార్యు లై శంఖసహితంబు లై నళుభనీలళరీరంబులు బలాకలం గూడినవిద్యున్మ ౦డల సన్నద్ధ మెఘంబులభంగి వెలుంగ భీషణరభసాతిశయంబున వానరమె న్యంబు గదియ నడిచి రప్పుడు తదియచరణవిభుట్టనంబునం బుట్టినమహీపరాగపటలం 
బంబరంబున కంబుదతషంబు సంపాదింపం దన్మ హాభరణస్థ గితమణిరత్న చాకచ 
కష్టంబులును దదీయవివిధ హేతిచ్చటాధాళధళ్యంబులునో గో క్కారుమెజుం గుల తెజం గంగీకరించె ని_ప్రెజంగున నుభయమై న్యంబులు కోట్టాయితేంబు లె కయస్టంబునకుం దార్కొ_నునప్పుడు నానర్యసె న్యంబులందుం బుట్టినభీవ ణనిక్షోష ణ౦బులును రామీసమై న్యంబులం బుట్టిససింహూ నాద కశంఖదుందుభిస్వన ంబుబును గజబ్బంహీ తంబులును వాజి హేషలును రథ నేమిఘంటానిస్వనంబులునుమార్వి 
టం కారశబ్బంబులును భూమ్యుంతరిక్ష దివంబులందును దిగ ంతంబులందును సాగ రంబులందును గులాచలంబునందును పృతిధ్వునులు సెలంగ ససాను ప్ర సకందరం 

ర గి భిండివాలకరవాలళ కి కీతో మరపరిభుపట్టిసప్రాసళూలకురత్ర పృముఖ నిఖలాయుధం బులు దట్టంబుగా బణిషీన నవ్యానర శ్రేస్థలు కోపించి, 718 



యుద్ధకాండ ము, am 

చ. అనిమొన 'దేవదానవులకవై న ననాధ్యబలుండు రాఘన్రం 

eum 

డనిమివలోక సన్నుతముహాద్భుతవి క్ర ముం డై నలత్షణుం 
షక | నక షా 

డననరతంబు రామమనుజూధిపరత్న తుం డై నసూర్యనం 

దనుండును మాకు సంగరమున న్లయమిత్తురు గాక సత్కృపన్. 719 
, అని చింతించుచు నాత్శపారువము లుద్యుచ్చ కులు న్నామము 

ల్వనుత్"'దార్యము 'దెల్పుచు న్లయజయ శీ, రాను యంచు న్వుదం 

బున దీవించుచు భూరిశే లశిఖరంబు ల్స్ స్తరంబు ల్రరు 

ల్లొని చై కేయులమిాంద వేసిరి మహాఫోర ప్రకారంబునన్, 720 

.పొకారంబులనుండి కొంద జసురు ల్పా)బల్య మేపార న 
సోకప్రొఢి న నేకళూలములు ప్రస్థూలో గృఖడ్డంబులుకా 

పీక సారుణభిండి వాలములు నుర్వీసక్రులం గ్నీశుబకా 

సాకల్యంబుగ వ్రేసి యార్చిరి దిశాచక్రం౦ంబు గంపింపంగన్ . 7221 

| వ్రేటునం బుట్టుకోపమున వెండియు సాలముమోా(ది కుడకీ౯ా 

దాటి ప్పనంగ మో త్తములు దారుణదడంతేనఖంబుల న్ని రా 

ఘాటనగేందృకూటతేరుకౌండములం గఠినాశ్శపం కుల 

వాటముగా వడీం బొడిచి వ్రక్కలు వాపీరి రాత సాంగముల్. 722 

వ్రిరువా గుద్గతి నిట్లు దార్కొని రణం జేపారం గావింప న 

త్తటీ 'ననోక్టినస్టిశిలాయుధ ప్రృవాతులం దద్దాత్రముల్ వచ్చి దు 

ర్భరభంగి న్వడి శోణితౌఘము స్రవింప న్సాగెం గొండ ల్పయో 
శ s) ధరవేళ న్సెలయేజులంబ'లె గ జేంద్ర౦ంబు ల్యదంబుంబ లెన్స్. 123 

ప్రబలవాన రై త్యపదఘట్ట నంబున6 బుట్టిన దట్టంపుభూరజంబు 

శిలల రువ్వుండు కై దువులం గ్రుమ్గుం డని యిరుగడలవా రాడునగ్గలపునులివు 

భ్రమగ్ "ని పాతిపోకుము నిలునిలు మని తీజుమువారల బెట్టిదంపురవము 

వెజు పేది మన కింక పీర్యు మెన్నటి కని కలగొనువా రిహుం కారనినద 

కే. మొరడొరులమోంద నేయునుహో గృవృత, 

కథన పాపాణశ స్త్రసంఘర్ష ణమున 

నరిడి పుట్టిన పెనుమంట లాకసమున 

దట్టమై పర్వ నత్తొలితాంకునంతు, 724 

ండుర్థు వానరరాకు సులద్వంద్వయుద్ద ము. చైరుం 

వ ఇ ట్లయ్యిరుదెససె న్ధింబులు నిండినసముదృంబులభంగ నుప్పొంగి యొండొం 

టిం దాంకి పోరునప్పు డమ్మహోరణంబు తుములం బై మాంసశోణితకర్ణమం జై 

వవ రిలుచుండె నంత రాతససె నష్టంబునం గల యాభులు బబకోపంబు లిను 
అవి ఆ కక 

ముడింప నొండొరులం బురికొల్పుకొని రావణునకు విజయంబు సంపౌదించుతలం 

148 
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పునం బలుజెజుంగులం 'బెనంగ నేర్చు గలిగి కాంచనావీడంబు లగువాయంబు 
లం బూని నహ్నిశిఖాసంకాశంబు లై ఆ నసిడంబు లె _క్రినసూర్య సం కాశంబు 

లగురథంబు లెక్కి వై శ్వాసరసమప్రభంబు లగుకవచంబుబం గై సేసి భేరీశం 

ఖారవపూర్వకంబుగా = సీంహనాదంబులు "సేయుచు సేనకుం దలకడచి మారీ 

టంకారనొాద౦బు దిక్కులం బిక్క ట్ల్ల భీషణరభ సాతి రేకంబుగాసము ద మధ్యం 

బున నుండీ వాయువశంబున సు వేలాచక్రంబు నతి కృమించి నచ్చునుహోప్ర వా 

వహాొంబుకరణి నొప్పుచున్నవానరసేనమిోందం దలపడీన నందు? జేయంగల యో 

ధులు సె సై నృంబుల. విజిందికిం ద్రోచుకొని తలమిగిలి మహోపర్వుతంబులకరణి 

దారుణ ప్ర కారంబున రాక్షసులద దొాంకీన నయ్యిరు దెసల ఏరాశ్రో సళులకు( 

బ్రచండంబుగొ ద్వంద్వ యుద్దం బు వెళ్లి నందు వాలిపుత్రుం డై డై నమంగదుం 

పను నింద జతుండును దురాధర్షుం డగుసంపొతియు. టజంఘుండును సమా 

రుం డసవానునుంతుండును సంబుమాలియు దీక్లువేగుం డగువిఫీషణుం 

డును మిత్ర ఘ్నుండును మహావిర్యుం డగుమైందుండును నజ్రముష్పియు మహా 

బలుం డగుద్విపిదుండును నళనీ ప ప్ర భుండును బ్ర తాపవంతుం డగుగజుండును 

దపనురిడును మహో హో లేజుం డగునీరుండును నికుంభుండును వాన రేంద్రుం డగు 

సు గ స వుండును బఘసుండును శ్రీముంతుం డగులత్మోణుండును బిరపామం 

డుసషో దుర్గగ్దుం కగునలుండును ౪ బ్ర తపనుండును సరీవంతుం డగుసుపే.ణుం 

డును విద్యున్తాలియుం గృ గ నుంబున? దృ న్చంబకాంతీకుల భంగి వాసవవృ తుల 

కరణి గరుడపన్నే గంబులపేగిది సింహగ పంబులకై వడి నృసింహహ్ రణ్యక ిపుల 

భందంబునం గొ ర్రికేయెతారకాసురులమాడి,_ నాయువలావా కంబులసాబగున 

భాస్మ_ రాంధ కారంబులవై ఖరి శారూలహరిణంసులచాడ్చున వీరభ దృదశుల 
కీయ శరభిపంచాననంబుల జా గున౭దలప డిరి మహామహీధరంబుతోనూర్మొ. 
న్నే తగరులవిధంబున రామునితో రశ్తికేతుండును నగ్ని శేతుండును సు ప్పఘ్నుం 

డును యజ్ఞ శ శ్రుండును మూర్శొనిరో మజీయు ననేకులు న నేకులం దాశి రిట్లు 
దలపడి యనొష్టన్యిజయ కాంత వినునుడింప మచ్చరంబునం బెచ్చు పెరిగి విచ్చల 
ఏడి ప ప్రచండభంగిం బోరి రమ్మాహోయుద్దంబు సంకులంబె రోమహార్ష ఆం బె త్రై 

లోక రభ యానకంబై ప్రవ ర్తిల్లె నప్పుడు వానరరాత్షసళరీర ప ప్రభాతీంబులై. స్ట 
శాడస్తలంబులై శరీరసంఘాటవపాంబు తై రణభూమియంద నేక రుధిర ప్ర వాహం 
బులుఘోరంబులుగాల బ్రృవహి౦చెం "బెశ్ళెడలం చెక్కు నంకుల సమరంములు జెల్లు 

చుండె ననేకసలంబుల 'నజ్లికు లొక్కనిమిందం బరా శ్ మించు చుండిరినుణి యు 

ననేక బేశంబుల ననేకులమింద నొక్క_రుండు మికృచుంబుం జూపుచుండెనంత, 

ఊఉ. దొనవనాథనందనుండు దారుణ వి క్ర్ముం డింద్ర జిత్తు తా 

మాననవీధిం గోప మభిమానము ప్ర మోజియగ వ వజ్ర వజ్రము 
న్ఫోనినిళాతబాణమున భూజచచేంద ద్రసుతు న లాధ్య జ 



యుద్ధకాండ ము. 

స్యానతవై ర నంగదుని యంగము నొవ్వంగ నేసి యార్చినన్, 
ఉ. కోపము బెంచి యంగదుండు ఘోరభుజాబలదర్ప మొప్పం ద 

చ్చాపము ద్రుంచి యశ్వముల సారథి నొక్కటం జంపి వహ్నికీ 
లోపమకాంచనధ్వజము నుర్వరం గూల్చి రథంబు ద్రుంప వాం 

డేవు దొజుంగి వేగ చనియెం దగ నొండొకతేరిమిందికిన్. 

ఉ. ఆతతవి క్రముంబు ఫాలుపార బ్రజంఘుడు భూరిజంఘుం డ 

బ్రా తసఖాంళుతుల్యవిలసక్ప/దర త్రయవిద్ధుం జేయ సం 

పాతి మనంబులో. గినుక పర్వ రణంబున నశ్వకర్ణభూ 

జాతేమున న్నిశాచరునిం జయ్యున వ్రేసె మదం బడంగంగన్. 
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చ, అరదముమిందనుండి రయమార మహోగ్రుండు జంబువమాలి భీ 

కరతరకోపవేగమున6 గన్నుల నగ్నికణంబు లొల్క_ (గా 

సురుచిరశ క్రిచేం బవనసూనుని జో మ్మదరంగ వ్రేసినం 

బరువడి నవ్వనాటకులపాలుండు కోపరసోగ మూర్తి యె. 

ఉ. వానిరథంబునై కుజికి వాజుల గీటణంగించి సారథధి౯ 

మానక చంపి హేమమయనవ్యయు గధ్వజ చ క్రకూబర 

స్థానములం బదావాతి రన న్వైసం గూ+లంగం దన్ని పాణిచే 

వానియురంబు దట్టుటయు వాం డీలం గూలెం గుజంబువాడ్పునన్. 

మ, పది తూపు ల్నిగిడించి కీఘ్రము నిలింపద్రోహి మిత్రఘ్నుండుం 

గదనాస కు విభీషణుం బొదివినం గాలాంతకాకారుం డై 

గదవే నాతండు వానిజ్ మమ్ము పటుడో ర్షర్వం బఖర్వ్వంబుగా 

ఏిదళించ న్ఫురసిద్ధనాధ్యులు దివి న్వేనోళ్లం గీ రింపగన్ 

చ, మసలక వ బ్రముప్ట్ యబమైందుని సాయకవిద్దుం జేసీన 

న్వెస నతం డాగృహీంచి భుజఏీర్య మెలర్పంగ6 దచ్చతాంగము 

న్విసువక యశసా రథులవిద్రుమ కేతన ముర్వి. గూల్చి య 

య్యనురునిం జంపె ముష్టీహాతి నద్రిచరు ల్ముద మంది మూడంగన్. 

చ ద్వివిదుండు వేడ్క. నొక్కపృథివీధరశృంగముం దెచ్చి తోడివా 

రవు నన దోర్చలం బెసంగ నయ్యశని ప్ర భుమోంద చేసినం 

బవినిభ తీళ్లుబా ణములం బరప్రుతీము న్విదళించి చె త్యు. డా 

దిగీవిదునివిరాంద నేసెం బటుతి వ్రసుపర్వశి తా స్రుజాలముల్ . 

చ, వనచరవీరుం డిట్లు పరివర్ణి తసా యక విద్ధ గాత్రు జ 

మనమున నాగ్రవాం బొదవ వూనక వాజుల గీటణంచి నూ 

తుని. చెగటార్చి శేతనము ద్రుంచి శతాంగము గూలం దన్ని య 

ద్దనుజోనిం గూలవై ఇం బటుదారుణపాణిశలాభిసంవాతిన్ 
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ంయ్రుర్లు తపన ప్రృఘసప్పృతనవిద్యు నాలులు గజసు గ్రీవనలసు పేణులచే6 జచ్చుట, య్రుర్దురా 

చ, తపనుండు క్రుద్ధం డై గజునిం దాంీ శితాంబకవిద్ధుం జేయ న 
వ్విపులపరాక్రృముం డలిగి వేగ హయంబులం జంపి సారథిం 
జపలగతి న్వెలింగెడుధ్యుజంబును భారుణిం గూల్చి దైత్యుని 
న్పిపులం బడంగ నేసెః బటువృతీమునం దనవారు మెచ్చంగన్. 785 

చ, కులగిరితుల్య కాయుండు నికుంభుండు సంగరశీలు నీలునిం 
దలంక 6౫ గొట్టి మార్ల్షణశతంబున నంగము నొంచి వెండీయుం 
జలమున నంభుముంతుండు ప్రచండకరంబుల మేఘమున్న'లె౯ా 
దలకొని తీవ్ర బాణముల దడ్డయు నాతనిః గప్పె నుద్ధతిన్, 786 

చ హరిబలనాధు డప్పుడు తదద్భుత వీర్యముం జూచి రుదు డై 
వారియునుబో లె ద ద్రథరథాంగము కొని దానిచే రణ 
స్ట్ బడ వానినూతు( దల ద్రైవ్వంగ చేసీన సంభ్రా మంబునర 
బొరసీ యే చ్భ నీడ్చుకొనిపోయె హాయంబులు తచ్చ తాంగమున్ . 787 

చ, అరదము డిగ్గి ఘోరముగ నాస్యవిలం బటు విచ్చి సేనలం 
దిరముగ మ్రింగ వచ్చుపగిదిం జనుబెంచెడునాని చానవ్రకా 
స్ఫురదతిదీర్ధ కాయు. బ్రఘసుం గని వానరవల్ల భుండు తీ 
వరముగ స_స్పపర్ల మున వాని వధించె మపోద్భుతంబుగన్. 788 

ఉ. అంచిత భంగి బన్ని వీలయాభ్ర ము భూకినగంబుమింద వ 
రి ంచిన మాడ్మి_ దోర్బలవి శేష మెలర్చ్ప రణంబులో వీజ్బం 
భించి విమాపలో చను(డు మెచ్చు” లత్షుణుమాంద నాకి మో. 
యించి మహో, గభంగిం గురియించె నిరంతర బాణవర్ష ముల్, 739 

ఉ. అప్పుడు లత్షుణుండు రయమార నినుండు లసత్మ_రంబులకా 
'దెప్పర మైనమంచుపగిది న్రుజనీచర బాణ వర్ష ముం 
దప్పక మాయం చేసి యుకదారుణసాయక్ష మేని విక్రమం 
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వాలాయం బతం డల్లి ఘోర సమర వ్యా పారధా శేయు. జై 
దోలె న్వాని విశాలసాలనివాతి న్లోర్షర్ప. మేపారలోన్, 141 
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యిద్ధ కాండము. 501 

శే, కరుచరునివికాంద గద వై వ దానిం ద్రుంచి,వానియురమున శిల వీచివై వ దాని 
వ్రేటున నురంబు పగిలి రాత్రి ంచరుండు కొండభంగి గతాసుంజై డై టోణియాలి. 

రురు రాముం దన్ని శేతురకి శకుయజ్ఞళత్రు సు పఘ్బులం జంపుట. చైతుల 

శే, రణములో నగ్నిోశేతుండు రశ్మి కేతు, యజ్ఞశత్రులు సుుప్తఘ్ను లలవు చలము 
సెలంగ రామునివై 6 బెక్కుశితశరములు, తెంపు దీపింప వెన నిగడించం గనిసి. 

ఉ. ఆరఘుపుంగవుం డతిభయంకరు. డై వెస నాల్లుతూపుల 

న్వరని వేడ్క నద్దివిజవై రుల నల్వురమ_స్తకంబుల౯ 
దారుణభంగిం ద్రుంప నవి తద్దయు నొప్పుచు మింట నుండి యా 

ధారుణి గూలె వాతీపతితస్ఫుట తాళ ఫలంబులో యనన్ 744 
క, మజీయు ననేకు లనేకుల, నుకుబలమున దాడే ద్వంద్వయుజ్ఞ మొనర్పం 

దరుచరులచేత రజనీ,చరులు మడిసి రపుడు ఘోరసంగ్రానుమునన్, 745 
వ, మజియు నవాగ్టీనరశ్రేస్లు లునూతనాయోధననంవ 'కసముత్పానా లె బల 

దర్భంబు లినుముడింహ జలంబు డింపక పొలివోనిబంటుందనంబున రాతున 

బలంబుమోంది కుగనడించి శిలాపాతేంబుల ము త్తమాతంగంబుల విదళించుచు( 

దరుప్ర పోరంబుల వాయంబుల నుగ్గునూచంబు శేయుచుశే శ లశిఖరంబుల నరడం 

బులు పజియలు వావుచు నఖదంతంబుల వచ్చి రాతేనుల గీటణంచుచు 

విజృంభించిన భగ్నంబు లె నఖన్షభూలగదాళ కీ కీతోనురంబులును నపవినంబు 

వై నయరదంబులును (బ్ర బ్రభీన్నంబు న్ లై నసాంగ్రామికహయంబులును నివాతంబు 

౭ నమ త్త రమాతంగంబులును విశకలితంబు లై నశేతనాతప త యుగాతచక్రకూ 

బరంబులునుజూర్జి తంబులై సభూషణంబులును గతాసులై సహత్షసులునుసలిగి 

యయాారా యోధనంబు దాకమణదర్శనం బయ్యె ననేకబంధంబు లాకాశంబున 

సెగనసీ యద్భుతేప్ర, పకారంబున నాడుచుండ భూత భే తాళ ంబులును గాక ఘూకనృ 

గాలంబులును రణరంగంబున ఘోరంబుగాయ శ్రై గీ డించుచుంటె దొల్లి చేవాసుర 

యుద్ధం చింత బెట్టిదంబు గా దనుచు ౫గనం౦బున దేవత లగ్గించుచుండి రిట్లు 

వానరపుంగవులచేత విడార్యమాణు లై ననిశాచరులు కోణితదిద్ధగాక్తు లె ల 

నూర్యాస సమయంబు నాశాంశీంచు చున గ్షలికసొంపునంబో రుచుండ భాస్క_రుం 

డ ప్లమించెం బదంపడి పరస్సరబద్ధవై రులై జయంబు గోరుచు ఘోరంబుగా 

భండగంబు సీయువానరశాతు నులకు6 బ్రాణహారిణి మొనరా త్రి సంప్రవృ త్త త్త 

యయ్య నప్పుడు సంధాష్టసమయసం ప్ర వర్థితనత్తు వ్ లగురాతసులకునుజత కాళు 

లగువానకుఐకును నత్యద్భుతేప్ర ప్ర కారంబున నిశాయుద్ధంబు ప్రవ ర్తిల్లై నమ్మహోం 

ఫకారంబునందు. 146 

ఇలుత్థు నానరరి "కనుల ర్మాత్మియుద్ధము. య్రుత్తుం- 

ఆ, తోణ కేనీబార వోపాటు లని మదీ, చెణింగి కవులు పోరి కేవు మోజే 

తోయ లున్నవారి వీశతోం గపు లన్ని యెజింగి పోరి రనురు లేకతమున. 147 



ర్ం నోవీనాథ రామాయణము 

క. కెంపుమెయి గాఢతీమమునం ద్రుంపుండు విఖుతీయక పట్టి దోపాచరులం 

జంపుండు యమలోకమునకుం బంపు6 డనుచు బలుకునులిశుబహులంబ య్యెన్, 

క నీలాచలముల క్రై వడిం, గా లెడురాతుసులు బగకాంచనముల ను 

డే్వేలనుబోూపధేవనయుతే, చె శ లంబులమాడ్కి. నొ ప్పెసణగి ర 'న్వేళన్. 119 

క. ఆదారుణంపుంజీశటి, మేదురముగం గలిసి కపుల మిన్నక క్రోధో 

న్యాదమున( బట్టికొని క్ట కృ,వార్టదులు నడి య్రుంగ6 దొడంగి కేతికా ద్రమునన్. 

. లోంగూలముల: జుట్టి 'సేభికసారథివాయాస్టోశముగా రథములు విస వెచి 

యాగోవా కాధోరణాన్వితంబుగ ఘోరవారణంబుల గోళ్ల చచ్చి చంపి 

కనకభూ:పణతురంగముల నాకర్షించి వీడికిటిపోటుల. బుడమి? గూల్చి 

డంభో ళినిభ తీక్షుధ వళ దంతంబుల ఘూోరాసురులతలల్లొజికి వె "వచి 

కే, దురమున లాను లైనవానరులు గపిసీ 

బ్రోధమూర్చితు లై మహోాఘోరతనుల 

డానవులం బట్టి కఠినదంతేముల ననులి 

మ్రింగ దొడ్లి రాదారుణసంగరమున. - 151 

శా.పీరశ్రెన్ట ష్టులు. రామలక్ష్మణులు దోర్వీర్యం బవార్యంబు గా 

నారి సే మొజయింటే మి న్నదరంగా నానా స్త్రపాతేంబులకా 

హారాలంకృత గాత్రుల నలుల దృ శ్యాదృళ్యుల౯ "జ బైత్యుల 

రో 

న్టోరప్ర పృక్రియం గూల్చుచుండిరి పటుఫ్టోధంబు సార్థంబుగన్. రని 

క ధరణీపరాగ మప్పుడు, వారిఖురవిధగ స స్తమై శతాంగోలట్థితమై 

తఅుచుగ బెరసి నిశాచర, హారివరులవిలోకనంబు లోవరోధించెన్. 753 

క, భువనభయంకరవై ఖరి బవరం బటు చెల్లు చుండ ఛభండనభరయం 

డవిరళీ గతి కుధిరన దీ, పృవాహము లనేకములుగ. బ్రవహించె వడిన్. 1514 

క. భరీమృదంగథక్కా, ఘోోరధ్యనిళంఖ వేణుఘోమయుతం లె 

వా రాశిరవముకై వడి, బోరుకలలో దిశలు మిన్ను పుడమియుం బగులన్. *5ల్ 

కే, వాజహేపారవంబులు వారణేంద్ర, బృంహితంబులు రథ నేమి పృథుర వములు 

దానవ్రలసింవాసాదముల్ దారుణగతిల జెలలగ నప్పుడు దట్టమై చెవుడు కట్ట, 

కే, శ క్రిళూలపరశ్వథ సంయుతముగ 
గూలువానరవీరులు కుధరవృకు 

సహితముగం గూలుఘోరరాశుసులు గలిగి 

భండనావని దారుణభంగి య యె. 

న. మజియును. 

కే = శస్ర్రువుహ్పోపహోర యె నాంద్ర ద్రరోధిర 
వితతకర్ణమ మై దువ చేశ మః క్ర 
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లే, 

క్ల 

లై 

యుద్ధ కాండ ము. కంకి 
తో 

రంబు దూర్లయ యి సమారబ యెర 

కావని చలం 'నప్పు డత్యద్భుతముగ, డ్ 

మజటీయు నారాత్రి రాతుసమర్క_టులకుం 

బ్రాణహోరిణి మొ ఘోరభంగి యె క 

రంబు భూతములకు గాళ రా త్రిపోలెం 

బరంగ ననివార్య మొ దోంచెం బృథనమందు. Ta 

ఆదాభణతవుమున గ గృవార్టిదులు సంవ్యాష్టు అనుచు నంబకి వృష్టి క 

మేదురముగం గురియించుచుం గై దువ లంకించి రాము గదిసికి "సేగన్, 761 

క, ఈరీతిం గదిసిన చే ,వారాతులసింవానాద మద్భుతేభ ౦గికా 

మూతి లయశకాలముందలి, వారిధిస _ప్పకరవంబువడునవున దళ మై. 762 mt 

వ. ఇట్లుయజ్ఞ న త్రు, డును మహోదరమహోపార్చు పేలును వజ బ్రదంష్షుందునుళుకసార 

ణులు సీమార్వురు రథికులు రా త్రి సమయసంవరితబలు ఓ ల చలంబునం జాంకీన 

నవ్వీరశిఖామణి యగురాముండు హో క్రీపాగ్ని శిఖా పీంకాక సా యకమషట్కంబు నిగి 
డీంచి నిమేపాంతీరమా త్రంబులోన నద్దానవపషట్క_6బు నుబ్బణంచిన వారు 

రామబాణవీడితవర్య మర్ష ఆ గాఢమూర్భాపారవళ్యంబునం బుడమిం ద్రెల్లి 

బహాుప్రయత్నంబులం బ్రాణంబులు: రవ్నీంచుకొని దొలంగి చనికి రామురడ 

కాంచనచిత్రాంగంబు లై ననారాచంబులచేత దిక్కులును గగనంబును బ్ర 
నింప జేయుచుండె నెవ్వ శెనరు రామున కభిముఖంబుగా నడరి ఇట్ట ఫీమలయ 

లగురాత్షసు లందజు. దదీయశరచిదారితావయను లై పావకు నెదిరరచినపతం 
గంబులమాడ్కి_ సము ద్రంబాం జొచ్చిననద్ ప్ర ప వావాంబులభంగి శె ఎ లంబు 

తోడ మారొ,_న్నతగరులరీతి. బొడ వడంగిరి మజీయి సువర కృవుంఖంబు లగు 

తదీయకాండసవా స, సృంబులచేత ఖదోగితంబుల చేతంబో లె నాలా త్రి విచి జ్ర యె 

యొ ప్పె నుజీయులో దదీయసాయకప రిబద్ధగ రుత్సమిర ణంబు నముదీర్ల సరమ 
భేమణంబె పా య కాలరుంరూవాతంబుకరణి రాతసుల నెల్లనుడివడం జేయు 
చుండె నొక్కొక్క_చోటం బెక్కం డ్రరాతసులశిరంబులు రామ బాణాభివాతం 
బులై ముసలాభివాతంబు లె నమృఖణ్మ ఇయకటక రాసులుంబో లెన నేకళకలంబులై 

పుడమిం సూలు చుండె నప్పుడు రోకనులకోలావాలంబుల శంఖ భేరీనినాదం 

బుల నన్నిశ మిక్కిలి ఫఘోరతర మై యుతోయె నయ్యనుపమాన ప్ర ప వృస్థంబుల వతం 

గందరాకీర్ల ౦ జెనత్రి కూటాచలంటు ప ప్రతిధ్వని గావించిన ట్య నప్పుడు, 

. నోలాంగోలబుంబులు, వాలాయము ి మిరతుః బ్యవర్ల ములై యా 

భీలగతి యామినీచర, జూలంబుల. బట్ట మ్రింగ సాగౌ నురవడిన్ 164 

ందుదు అంగదునిచే నిండృజిత్తు విఠథుం డగుట, శయం 

ఆసమయంబున న్లయహాుతాశనుకై_ దడి నుగ్రమూ ర్తియె 

వాసవపొస్తు; డ౦గ దండు నాసవజిత్తు వధింపం గోరి చే 
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కే 

వః 

రాస మహీజ మొక్క_టి శయంబునం బూని రయం బెలర్చ్ప ను 

ల్లాసము మణి డానీ హూరుల నృథచోదకుం జాన నేసినన్. 765 

. హతరథు(డు హతతురంగుండు, హతసూతుండు నగుచు రావణాత జు(డు భయో 
వతి నతివేగంబున సృద్భుతభ ౦గి నదృళ్యు. డయ్యె 6 బులుంగువిధమునన్ *, 166 
ఠా . ( 

. వాలికుమారు బాహువిభవంబు. బ రాజితుం డై నరావణిం 

బోలంగం జూచి ము న్నతేనిపోక లెటింగిన సర్ఫ్ట్రభూ+తముల్ 
హేలిజుం డావధీపషణుండు నృతుచరు ల్నృృపతు ల్సుర లును 

ల్బాలం బ్రమోద మంది పలుచందముల న్వినుతించి రంగదున్ . 167 

ఘనసత్తుం డై నవాసవి, తనయునిచే విజతు. డై పతాపనిధి దశా 

ననతీనయుండు మిక్కుటముగ ౯, దనమునమునం గినుకం బూచె దారుణభంగిన్, 
ఈరీతిం గ్రుద్దుం డై నబ ,లారాతివిరోధిరభస మంతయు. గని యా 

భూరమణుండు రాముడు కవీ, వీరుల వీశీంచి చేయివీచుచుం బలికెన్. 169 

అదురు రాముడు కుపితుం డగునిం ద్ర జిత్తును జూచి ఇానరులం బుకినొల్పుట . రథం 

. తరుచరులార వఏ్ండు విధిద త్తవరంబునం జేసి గర్వి యె 

పరువడి ముజ్జగంబులకు బాధ యొనర్చుచు నుండు నిచ్చబుం 

గర మురుళ క్రిమై మనల? గాలబలంబున న్మిగ్రహీంపంగా 

దజిసె వననాటనాథసహీతంబుగ మరు చలింవ కుండుండీ, 710 
వనును బంకజభ వస, మ్మానార్థ ముకింతసేపు మాన సమున దు 

రాని యయి వి క్రమిం"చెడు, 'దానవుని సహించి యుండెదను గపులారా, 111 

-ంధ్టుర్లు ఇ ద,జిత్తు రామలక్ష్మణుల నాగ పాళబద్ధులం జేయుట పథం 

అని పలికె నప్పు డప్పాపాత్తుం డగురావణి బ్రవ్మవ శ్రే త్రవరుండు గావునం బగను 
దుర్చయుం డై జై నోధమూక్భితేం డై డ్రె యంతన్థానగతుం డై. ఇ యెవ్యరికిం గానరాక 
మిన్ను నం బన్ని యశనిసం కాశంబు లె తె ననిశితసాయకంబులు నిగుడించుచు మా 
యాసంవృతుం డై రఘునందనుల మోాహింపం జేయుచు సర్వభూతంబుల కోద్భ 

శ్యుం డై కూటయోధి యగుచు ఘోరంబు ఫై నఫణిమయశరంబుల చేత నమ్మ 
హాత్తులసర్వగా త్ర తంబులు భేదించి వెండియు నానావిధనారా చంబులు గుప్పించి 
నొస్పించి పదంపడి ద కాశేమానుం కయుస్ట్ న నయ్యిం ద్ర, ద జిత్తు పీరా ౫ గగణ్యు లగు 

చదాకశరభుల చాధించుపకు స్ట కుండు గాక మూయ నా శ యించి వానరు లందజు 

ఏలోకించుచుండం బరమసం ర్ ప్రుద్దుం డై ఘోరాశీవిమఘాతసాయకంబు లఅడరిరిచి 

సంధించె నప్పుడు న్వక్ళశిమరా దాయాపబ బ్రహవరదాన వాలనంబుకా ఆకును 
దబ్రహ్మాసమ్మానంబుకొటికును నీషద్యూ 9 భంగమాత్ర ంబున_ సర్వజగత్సంహ ర్త 
యుసేశ్వక్వరుండు నై. నైనరామురడుశ్ క లకక య క్రహగబంధనసవహానంబుతేనకు 
యు క్షం బని తలంచి ని యాశీవిమళర పాశబద్దుండై యనుజసహీ తంబు గాం బుడమిం 
బడి తాను బ్రతాపవంతుం డయ్యను నిజవీర్యగోపనంబు గావించి యింద్ర 



యుద్ధకాండము, క్0ర్ 

జిదవసా న ప్ర చేశంబు నెజటుంగం గోరి సుపేణదాయాదుల నికువుర నీలాంగద 
థి 

శరభ మైండద్వివిదబుపుభ నా నుప్ర ప ప్రస్థాంజనేయుల దశ నానరయూభ పుల నవలో 

కించ మోర లీఠశాతసునిగతి న నషేంపుం డని యాజ్ఞాపించిన. 712 

సీ, పీరు లాహారు లంసవిన్య స్పవృకు ల రయమున గగన మార్షమున చెగసి 

నిపుణు లై దిక్కు. లన్వేషింప నప్పు ఇ డాయ, న్రువిదుండు ద దశాస స్ఫూసుతుండు 

బ బ్రహ్లోవ్రుమంత్ర త్ర సంపాదితశరముల వేగాశ్య లగువారి వేగ మకందె 

నొకపీపీరు లట్లసురబాణార్డి తకాయు లై గాణాంధశారమందు 

చే, మేఘజాలావృతుం డై నమిహీపనట్లు, , నివిడమాయాపరీతుండె నెగడు నింద 

బిత్తుం గనుంగొనం జాలక చేష్టలుడిగి గగనమున నుండంజాలక కడురయమున, 

చ ధరణికి దాంటి రంత నలదానవనాథ కుమారు. డాన శే 

శషీరులసమ _స్తమర్మములు వ్రచ్చి గలంపంగం జాలినట్టిభా 

స్పీఠతరనాగ బాణము. లసంఖర్టిము లేసిన నమ్మహోత్ము లా 

స్థిరతరఫరోర కాండముల చేకే నిరంతర గాత్రు శ రహీన్, 114 

శే, తజ జవొర్షవినిస్పృతసాం ద్ర రుధిర 

దిద్ధగాస్రే el యన్నీర చేవనుతులు 

పోప్పీశాకోక శాల లీభాగుహముల 

చందమున జొడ క నొప్పి రాసనుయనుందు. 7175 

శే. అంత భిన్నాంజసచయాభుం డై నదై తే 

రాజపుత్తుండు పరన్ధింతర క్ష కనేత్రుం 

డగుచు నంత కి తుండయి 'పణతిమాంద 

సొలసి పడియున్ననృ పతులం జూచి పలిశె. 116 

చ. ఘనగతి లమ్యగోచరుండు గాక రణం బొనరించునప్పు న 

న్లనుగొని డాయ నానముచిఘస్తు రుం జై నను జాలం డెంత మో 

రనంగ మదీయఘోర భుజ గాంబక పాశనిబద్ధు వై "తెనమి 

మృనిచెదం గాలుప్రోలి కిపు డద్రిచరు ్వెటోంగంది * నూడంగన్ , 177 

క అనీ పలికి రామ పేళ్వోర, 'తనయుండు ధర్మజ్జ లై నదశరథసు
తుల౯ 

ఘన వౌణసహా స, సకముల, ననువుగ వదళించి ) పటుమవోధర్టిని సలిపెన్. 118 

ఉ. కృమ్మణి రావణాత్ర, జు(కు కాటుకకొండ తెజింగున న్నరీ 

ర వ్మాల రార జాఫము తిరంబుగ సజ్యు 'మొనర్శి మాటుచు 

నృమ్మకి విరాజి జారుణప్ఫవత్క_ పరంపర లేసి వారిమ 

ర్యమ్ములు నొవ్వం జేసె సమానభుజాబలవై భవంబునన్, 
119 

క. నీలాఇబుదంబు చితా, కౌలంబున జల్లు గరియు గతి మారికి నా 

ఫీలధ్టుని. జేయుచు శర్కజాలంబులు గురిసె రాజచంద్రులమిాందన్ . 190 

144 
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ధిర. వానరు లందణు నాగపాళబద్ధు లై లై నరానులక్షుణులం జూచి దుగిఖించుట, శురుం- 

వ. ఇట్లు రాములత్మణులు ప్రథమదివసంబునాంటిని శాయుద్ధంబున శ కృజిత్స)యు క్ర 

నాగపాళద్దుల ఛరజాలవభిన్నసర్వాంగు లై కరశల్యాచీతాకృతుపై రజ్జుము కం 

బు లైనమ ే ంద్ర ధకజంబులభంగి నాకంపించుచు మర ర్యభఖేదకర్శితునై ప్ర ప చలి 

తసర్వాంగులై రుధిరోతీ తతనులై మేఘుసమాచ్యాదిత పర్వతంబులకరణి శ శరజా 
లసమాచ్చాదితసర్వగాత్రు లై ౩ పరమవీడితు లై పరమా ర్హులె మేదినింబడి శర 
తల్పంబున శయనించిరప్పుడు  తదీయగా త్ర ౦బులం దంగుళమా త్రీ పృదేశంబైన 

కరంబు నాటనిచోటు లేదయ నిట్లు కరతల్పగతుై చేష్టలు దక ప్ర స్రవణా 
ఖ్య పర్వతం బులు జలంబుంబో లె సాం ద్రంబుగా రుధిరంబు స్స వింపంజేయుచుం 

చేజిచూఃడం జాలక నిమోలితావము ఆ యుండిరి వెండియ న యాష్టిఖండలరి 

పుండు రుక కపుంఖంబులును జబ బ్రసన్నాగ్య, శ గంబులును న ధోగవమునలీలంబులును 

దురావారంబులు నగునారాచార్ల నారాచభ ల్లాంజలివత్సదుంతసింహానఖనింహ 

దనంతతుర కాదినా నావిధ సాయకంబులం బరంగించి రామునిమిక్కి_లి నొప్పించిన 

నమ్మహోత్తుండు సు స్రుక్కి భిన్నముస్టి గ, గృవాణ ప్ప దేశంబును ద్రి ణతంబునుకర ర్యృభూవీ. 

కంబును * నిజన్ధింబు నగు కార్తుకంటుతోం pa పేళళయసనంబునం దధివసించె 

నిట్లు బాణార్చి తశరీరుం డై 'పడియున్నపుకువ శే స్థ షుం డగురామునింజూచి లత 

ణు౦డు జీవితంబునందు 'నిరాళుండై స్థోకించింస సరమసంతా పసంత పుల నరాము 

లత్ర్యణులం జూచి కపులందణు. బరనుదుకఖాక్రాంతేచిత్తు లెరి మటేయు వానర 

యూథపులు శరబంధబద్లు లై. చేష్టలు దక్కి. పుడమింబడి యున్న రానులత్ష్మ 

ణుల నవలోకించి విషణ్ఞమానసు లై చేయునది లేక పరి వేస్టించియుండిరి వాను 

మదంగ దనలనీలమైందదోవిదసు పే. ణకుముదాదివానరవీరు లందజును ను గీ గ్వన్రం 

డును విభీవణుండును రావణి వ్రయు_క్షనాగ పాఠ బద్ధు లై "లె శరతల్పంబునం ౪ బవ్వ 
లభించి చేష్టలు దక్కి నెత్తుటం దోంగి మందంబుగా నూర్చ్పులు వుఛ్చుచు శరజూ 

లాచితు ల మందవిక్షములై. రుధిర స్రావదిగాంగు లై మందవేస్టిత్తులై తాప 

సీయధష్టజంబులభంగి 1 రణావనిం బడి 'శరతల్పోమధ్యరునం బవగ్టీభించియున్న 
రామలక్ష్మణుల విలోకించి బాప్పపిహితలో చను లై మిక్కిలి విపాదంబు నొం 
దుచు గననంబును దిక్కు ను బరికించి మాయాపరిచ్చన్నుం జై నరావణిం గనుం 

గొనం జాలక నిరుత్సాహులై రామునిం బరివేష్టించి యుండి రప్పు డసుర 

మాయావిశారదుం డగువిఫీవణుం డొక్కరుందు తనమాయ'చేత మాయా 

పరిచ్చన్నుం డై గగనంబునం బన్నియున్నవాని * నప్రతిమకరు ండగువాని నప్ర 
తిద్వంద్వుం డగువాని నంత ర్ధితగాత్రుం డగువాని వరదానగర్వితుం డై నవాని 
యళ స్తేజోవి క క్రమబలధురంధరుం డగోవాని శక్రజిత్తు నవలోకించుచుండెనప్పు 
డాయింద్ర, జర్క్ స్వవిరచితకర్మ్య ౦బును శరతల్పశేయాను cl నదశరథాత జాలం 

జాచి హోమ 'వ్రీతుండై. రాతసోల శనళోకింఛి యి ట్లనియె, 781 



యు ద్ద కౌండ ము, 501 

రుదు ఇంద్రజిత్తు రాక్షసులతో ౬ దనవి క్రమమును బొగడుకొనుట. చతల 

క. ఖరదూూవణుల వధించిన, న రేందృనందనులు పీక నాదుశరములం 

బరువడి సాదితు లై రిటు, పరికింపుండు పుడమి నెట్టు పడియున్నారో, 2 

క సురసిద్ధసా భస్థీకిన్నర, గరుడాహీమవార్దు లైన గాకుణ్గ్సుల వే 
శరబంధథవిము కులం జేసి రహిం బ్రోవంగ లేరు సిద్ధము సుండీ, 158 

సీ దానన్రలార యెవ్య్వానిపౌరుషవున నడలుచు శయనంబునందు మేను 

చేర్చక మిక్కిలి చింత సేయుచు నున్నమాయయ్య్యకు నిశ యోను క్రయంబు 
కడచు నెవ్వనిభీతి నడలినయీలంక వనదకాలమునాంటివాహి నిగ 

నాకుల యె యొప్పె నగచరులకు మూల మెవ్వండు దనుజుల శెవ్వం డహితు, 

తే. డట్టిరాఘను డనుజసమన్వితముగ, వినిపాూతుం డయ్యెం గీశులవి క్రముంబు 

జనపతులవి క్ర క మము శరత్పమయఘనమృుభంగి నివృలమయ్యె మడ సేస్పలముకతన, 

ఒంర్భుర్ణూ ఇంద్ర జిత్తు వానరవీరుల వొణములబే నొప్పించుట, శ్రుతం 

క, అనిపలికి బావని కమ, ఫఘనుం డగుహారిజిత్తు గగనగతవీకుణుః డై 

తనచొ ప్పరయువనొటులం గని కోప మెదుగ నధిజ్య కారుకు డసచున్. 

, నలుని దొమ్మిదిశ రంబుల నొంచి సదితూపు లాంజ నేయునియుర మంట చేసి 

వాల మొక్క_టి జాంబనంతునికిరమున నాటించి వాలితనయుని. బెక్కు 

సాయకంబుల ముంచి శరభు గవాముని రెండు రెండు సుషఫఘూరకాండములను 

విదలించి మైందుని ద్వివిదుని మూండుమూం డమ్ముల స్రుక్కించి యర్కసుతుని 
శే, నీలు. బండ్రైండు సండ్రైండు నిశికవిశిఖ 

ముల విడారించి యాబుతూపుల బ్రచంపి 

బలుని ధూమ్రునిం దూలించి పనసుం గుముదు 

విషధరసమానశరముల వెగడు పణిచి, 786 

మ, మజణీయుం దక్కినయూథపో త్త త్రముల నన్షూంసాదవర్యుండు ని 

మరవై వె శ్వానరహేలికల్పవిశిఖసోమంబులం దూల నే 

సీ రహీం గీళులు బాప కట్టువడ నశ్నీణో గ బౌణ్ఘము 

ల్లతు బారం గురియించి వార్ష మలరకా డె చె శ్యాలితో నిట్టనున్ , 67 

ఉ, రాజకులప్రదీవుం డగురామవిభుం. డనుజన్య యుక్తు జై 

పూజితముత్ప్రయు క్త కళరభూతమహోర గపాళేబద్దు. డె 
యాజితలంబునం బడియె నాపద లన్నియు సచివ మి రింకం 

చేజము మిజిం దొల్లి టిగతి న్సుఖయింపుండు పీతేకోకు లై. 158 
కే. అనిన విని దైత్యు లెల్ల మహాద్భుతంబు 

నెజయ హర్షించి రాముండు నిహతుం డయ్యె 

నని తలంచి భనంబులయట్లు రవము 

"సీయుచు దశాస్య్థసుతుని బూజించి రపుడు, కర 



ర్0ఏ గోకీనాధ రామాయణము 

ఊఉ, ఆరజనీచర ప్ర వరు( డంత నిజాంబక పాశబద్ధు లె 
పోరునం గూలి యూరుపులు వుచ్చక కన్నులు మూసి యున్నయా 
శూరుల రాముల ణుల6 జూచి రహీ నతు ల్ రటంచు లో 

నారసీ మోద మొప్పంగ రయంబున నేగ- బురంబులోనికిన్, 790 

ఆధుడు రామలక్ష్మణుల జూచి వెగడుపడినను గీవుని విభీపణుం డూజడించుట. శుశుం 

లి అంత శ కృజిత్స)యు క్షనాగ పొశంబులం గట్టువడి పుడమిం బడియున్న దాశరభథుల 
కరచితంబు లై నతదీయాంగో పాంగంబుల నవలోకించి సుగ్సీవుండు భయంబు 
గొని దీనుండై కోకవా కులలోచనుండై కన్నీరు నించె నప్పు డతనిదీనదళ నన 
లోకించి విఫీవణుం డిట్లనియె. 791 
ఇనపు త్ర శోకింప నేటికిం గన్నీరు నింపకుము భయంబు నీకు దగుచె 
యేవంవిధంబు లై యెసంగు నంగ్రామంబు లరయ నైఫ్ట్కవిజయంబు లేదు 
మనపూర్వసుకృతంబు మంచిద యగు నేని యవనీందులకుం శ్రాణహాని గలుగ లీ దనిశంబు మముబోంట్ల కభయంబుం ెలిపెడు నట్టిథీరుండ వీవె యడల, చేర్చ 
వార లెను రింక్ వనచరవర యనా, ధుండ నై ననన్నుం దొడరి "స్థర్య 

ర 

రా 

౮ 

వంతు. జేయు మిపుకు సరసతస్థధర్హ్యయు, కులకు మృత్యు భయముగలుగచెందు, 
వ. అని పలికీ యవ్విభీషణుండు మొదల నశ్రు నిరాసార్థంబు సలిలక్షిన్నపాణిచేత శు 

భంబు లై నస్రోవునినయనంబులు పరిమార్డి ౦చి పదంపడి రాశసమాయా పరి 
క్ఞునంబున నతనికి ఖై ర్యంబు సంపాదించుతలంపున కోకనివారకవిద్యా భిమం 
త్రితీజలంబు ఎ 'నేత్రంబులు ముఖంబును బ్రమౌర్చించి యసంభ్రాంతుం జై 
తత్కా లసవృశం బగువాక్యంబున నిట్లనియె. 198 

మ. స్లవగాధ్గీశ్వర యిట్టికాలమున వై క్ష బ్యంబు నొందంగ రా 
చవిరోధంబుసం గార్భయత్న మది చేయం బోలు నిట్లన్నం గా 
ర్యవినాశంబు భుటిల్లుం గాన నుది దై. నిం బంతీయు న్వీడి రా 
ఘవులం చేర్చుము సేనకు న్లితేము గల్లం జేయు ముద్యన్మృతిన్. 794 

కే పీరు తెలి వొందునందాఃక వివిధగతుల 
మనము రశ్నీంచుకొని యుండ మనఘు చరిత 
మరలం బరిలబనం లై మనల నెల్ల 
నింపు సొంపార మిగుల రత్నీంపం గలరు, 195 

శే, వీరకేఖర మృతు లై నవారి ెద్ది కరము దుర్గభయగు నట్టికాంతి వీరం పయ కున్నది గావ్రనం బ్రాణభయమ్ము గలుగ దీశాజనుకులకుం గలక యల. క. తరణిజ యాశ్య్వాసింపుము, హరిబలముల యూథపతుల కందఆ కభయం బజింగింపుము నీపంపునం దిర మొప్పంగ నన్ని పనులు దీశ్చెడ నేనున్. Mt 



యుద్ధకాండ ము. 509 

-ంధ్రుదు ఇంద, జిత్తు రావణునితో రామలత్మణులు హతు 'లైకని చెప్పుట. త్రుత్తుం- 

వ మజియు నిప్పు డనీకంబుల నాశ్వ్వాసించుటకు. బంపుచున్ననన్ను విలోకించి 

వానరు లందణు సంప్రా సభయవికారు ల పలాయనార్థంబు గుసగుసలు వోవు 

చున్నవారు వారందహు భు _కపూర్వపుషృమాలికంబో లె ద్రాసంబు పరిత్య 

జించునట్లుగా ననున యాలాపంబులం చేర్చు మనీ బహాప్ర కౌరంబుల స్స 

వ్రు నాశ్వాసీంచి సేనలోసందిరిగ విద్రుతం బె నబలంబును గృమ్మణ నభయదానం 

బున నూల్కొల్పుచుంటడే నప్పుగ కంగవవానునున్నలనీలవృ మభ కుముదళరభన్మం 

ధళతారజాంబవత్ప ముఖవానరయూథపు లందణు. చాహాణద్రుముంబులు 7 

కొని పరమాయత్తు ల గరుడాదివ్య్యూహోశా రానీకు లె "ల దశదిశలు విలోకించు 

చుం దృణంబు చలించిన నింద్రజిత్తుం డని పరిభ్రమించుచు రాఘవ్రులం బరివే 

ప్పించి యమ్మహాత్తుల నతి ప 5: యత్నంబున రకీంమచుండి రట మహోమాయుం 
డగుళ క్ర జెత్తు సరు కె న్యనమావృతుండై లంకాపురంబు వు వేశించి తేండ్రి క్ర 

డకుం జని యభివాదనంబు గావించి యంజలి గీలించి రామలత్మణులు 
నివాతు లై రని విన్నవించిన దల్నయవృ తాంతెంబు విని పరమానందభరి 
తాంతకకరణుం డ్ రయం౦బున నిజాసనంబున నుండి లేచి పి ప్రీ యపుమ్రుని గాఢం 

బుగాయం బరివష్టజించి చిరంబు మూర్కొని రామలక్ష్మణులవధ ప్రకారం బడిగి 

యతనివలన నాగాస్ర్రుపాళ బంధంబువలన ని శ్చేష్టనిష్పభులుగాం జేయంబడి రని 

విని ప్రవార్ష వేగానుగ తాంతరాత్తుం డై దాశేరథులవలన సముళ్థితం బె నభ 

యంప విడిచి సంప వ్రవ్నాష్టనచనంబులం సమారు నభినందించి తన్ను గ్భకా 

ప్థనిం గాం దలంచికొనుచు తని సాదరంబుగా నిజనివాసంబునకుబోవం బనిచి 

కోశకుం గావలియున్న త్రిజటా ప పృముఖరాకుస, స్త్రీల రావించి యిట్లనియె. 719% 

తే, అనిమొన న రేంద్రు లిం ద్రజిదంబకముల 

నివాతు లై రీయుదంతంబు నృపత నయకు 

జెప్పు డ్టు పుషుృకారూఢ. చేసికొని ర 

యం బెసంగ నేగి బూపుండీ యాలమందు 199 

“థ్రద్దు రోసణుండు హతు ల్ నరామలక్ష్ముణుల కీశకుం జూప రాక్షస స్త్రి స్స్ ల కాజ్ఞాపించుట. య్రైర్తులం 

క, బినకకుమారిక యెన్వని, ఘనభుజదర్పంబు నచ్చి కడుగర్వముసకా 

ననుం జూడ దయ్యె నాన్ఫపు తనయుండు రాముండు రణోర్వం దప్పకగూ లెన్. 

క, నిరవేతుయు నిశ్శ్ళంకయు, వరాభరణభూషీతీయు బ్ర బృవర్థితేగుణ యె 

ధరణీకుమూరి నన్నియం, గర నునురాగం బెలర్పం గ కోను గాడే. 

చ. తడయక జూసకి స్పమరధాత్రికిం దోడొని గుం. డచ్చటం 

బడినని జేళు లత్ష్మణునిపాటు గనుంన్ ని తా నిరాశ మొ 

కోడునడి యన్యుమాంద నిక గాంత యొనర్పక క్రార్య స మంతయు 

80t 



510 గోవీనాథ రామాయణము 

విడిచి తనంతం చానె నను వేడుక మిూజ వరించునే కదా, చ, అని యిటు పల్కి ప౦_క్రిముఖుం డాత్ర్య పురంబు నలంకరింపం గాం బనిచి వ్ర చండవీర్యు లగుపారివసూనులు రావులత్తుణు 
ల్లునుకొని వజ పాణిజిద మోఘళంబుల భిన్న బేహు లే 
యని మొన నేంటిరాత్రి హతుతె రని బాటంగ బంచె నప్పురిన్ 80g 

802 

ఇధురురాతేస స్త్రీలు సీతను బుప్పకంబు పె నెక్కి ౦చుకొని యుద్ధభూమికిందొడ్కొ నిపోవుట ఉక 
సీ, రాషసాంగన లంత రావణుపనుపున నవ్యపువ్చకవిమానంబు గొనుచు. 

ఆ, శ కృజిత్స]యు క్రశరనికృత్రాంగు లె, థా త్రి. గూలియున్న దాశరథ్డుల. బేరువమూడ్మి. బుడమిం బడి యున్నక వీసై న, సమితి జూపి రప్పుడు జనక్సుతక్తు, వ ఇట్లు రాకున్న క్రీసందర్శితం లేనవానరసై న్యంబును బవ్మావ్లు లై నరాశీసుల ను న ప్రవిద్ధశ రాసనులై విధ్వ_స్పక వచులై వశఖవిదారిత సర్వావయనవు తై శర స్పం బవుయులై కరతల్పగతు ల విసంజ్ఞులై నిమాలిత్రనేత్రు వాంసుషరిచృన్న గాత్రు థై రణమేదినిం బడి యున్న వారి బుండరీకవిశాలాతుల. గుమారసంకాళుల 'దేవనమ ప్ర ఛావులం బురుష క్రేష్థుల రామలత్ష్యణుల నవలోకించి వారిచుట్టునుం బరి వేస్టించి దొర ఖా రు లె యున్న పా నుమదంగదాది యాథపులం గనుంనొన్ని పావ్పశోకాభిహాత యె రోదినంబు చేయుచు బుద్ధి మోవాంబున నిక్క_ంబుగా వాతుల రని తలంచి యిట్లని విలవించె, 
806 

ంర్టుర్టు వీత పడియున్న రామలక్ష్మణుల జూచి విలపించుట, ఇ్రైర్టుధం తరలావీ నీకు వైధవ్య మెన్నటికి లే దనిరి సాముద్రికు లరసి చూచి యజ్వలు మాచి కృ తాశ్వ మేధాడివి మహివ్షి వయ్యెద వని మాటి కనిరి మౌహూ ర్తికులు చూచి వుం౫ ళాత్మిక వయ్యె దనుచు మత్సన్నిధి నాడిరి మును ధవళాత్నీ వీర పార్థివపల్ని వై సుఖంచెడ వని పలికిం శిష్ట జనులు 'తే, రాముండు సమ _స్తసుగుణాభిరాముం డ్రినకు లాంబునిధినోము6 డిటు వాతుం డగుచు నుండ వారివాక్య్ళోంబు లన్నియు వ్యర్థ మయ్యె 
వార లందు గడు మృపాబాదు లెరి. 

806 "లే, జగతి నేచిహ్నాములు గలసతులు భా _ర్లృయు కై రాజ్యపట్టాభివీ_ క్ష లగుదు రట్టియాాపంకోరువా రేఖ లస్యదీయ, చకణముల? బొల్లి యున్నవి చారు ఫణితి, కే. అవని దుర్గ భభాగ్య లో నట్టినీల, వేణు లెట్టిచిప్నాము లున్నవిధవ లగుదు ట్ రట్టిచివ్నాంబు లెవ్వియు నరయ నాకుంగాన మోదుగఖ మ్బ్బంగిం గలిగె చేయడు, 

ర 

స 



యుద్ధ కాండ ము. 511 

కే, లలనల కళ్లూ కృతి రేఖలు గలిగిన మంగళంబు గలుగు ననుచుం జ 
ద్దు వచియించిరి నా కపి, గలిగియు నివృలము లయం గాంతుండు లేమిన్. 

వ, మణటియు ముదీయ శేశంబులు సూవషూా గంబు తె వినీలంబు ఆ సమంబు లె 
న్ ర్త a a 

(భ్ఞూయుగ్మంబు ధనురా కారంబె పరస్పరాసంగతం జై దంతంబులు కుందకుట్ట 

లాకారంబు లె యపిరళంబు లె జంఘీకలు వృ_్తంబు ఖై రోవురహితంబు లె 

నయనోపాంత చేళంబులు నేత్రంబులు కరంబులు పాదంబులు గుల్బంబులూరువు 
లుపచితంబు లై యంగుళులు వృ త్తనఖంబు లై యన్య్యూనాధికయు శై 

స్నిగ్ధంబు లె కుచంబులు మంగళ మాచుకంబులై వీనంబు లై యవిరళంబు లై 

నాభీ చేశంబు గభీరం బై యున్నతపర్యంత ప్ర చేశం బె యుదరంబు త్రివళీయు 
తంబె పార పేంబులు సంభ్భ్ళాతంబు లె యురంబు రమణీయం దై శరీరనర్ల రబు 

మణినిభం బె యంగరుహంబులు మృదులంబు తై పాణిపాదంబునీరంధ్రాంగు 
భ్యంతరాళంజె ప్రశ స్తవర్షంబై యా కార రేఖాయు క్షం బై వడనంబు మండ 

హోాససుందరం బె పాదాంగుళిపాదతలంబులు భూమియందు సుప్రశిష్టితంబులై 

యొప్పుచున్నవి గావున బాలా భ_ర్తతోం గూడ నుహాసామా,జ్యపట్టాభిమీ క్ర 
వయ్యెద వని మాతృగృహంబున నున్నవేళం గన్య నైననన్ను నునేశించి 
సాముద్రి కుల చేత జోస్టతిళ్శా న్ర్రసిద్దాంతనిపుణు లగువారి చేత నెయ్యది పలుకం 
బడియె నది యంతయు 'నేండు వితథీకృతం బయ్యె నని వగచి వెండియు. 810 

తె, దండకావనమునం జతుర్షశసవాస్ర; దానవుల జంప్ యతోభ్య మెనజలధి 

దాటి వచ్చి మహాత్తులు దాశరధథులుు గోమ్పగదంబున నివాతులై కూలి రకటు 

చే, అకట వారుణ .మాగ్నేయ మైంద్ర, మైమీ. 

కమును వాయవ్యగాంధర్వకములు మణి యు 

ద్రైహ్మాశీర వాదిగా. గలభాస్వరా,స్రు 

జూల మంతయు విశథ మై చనియె నేండు. Sis 

మ, అకటా యెనగరిణు ఇవీథిం బడి జంభఛారాతియమేశపా 

వకు లై నొ ధృతి గృమ్మణక్ బ్రతికి పోవం జాల రద్దివ్టి సా 

యకు లారాఘనవు లొక్కదానవునిచే నాలంబునం శూలి కౌ 

ర కృతాంతుం డతిదుర్ద్ణయుండు కడు దుర్వారంబు కాలం బొగిన్,= 818 

శే, అకట ప్రచ్చన్న డె చైెత్యు. జాజినింత, చేసె రఘుకులవరుల ద్రనిద్దశ్ రుల 

బరంగం జతముష్పథంబునం బడిన బ్రతికి, వెండి పోవంగేలేం డెంత వేగ మున్న, 

వ. మజియుం దపస్విని యగుకాసల్య సమా ప్త వ్రతం డై నీతాలత్మణసహితంబుగా 

రామభద్రుం చెప్పుడు వచ్చు గన్నులకజువు దీజు నెప్పుడు విలోకింతు నని యు 

త్సుక యై యుండు నద్దెవి యింక నె -తెజంగున జీవింపం గలదని యిట్లుబహొు 

ప్రకాఠంబుల విలఫించు చున్ననీత నవలోకించి త్రిజట యి ట్లనియె, 815 
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_ందుర్టు త్రుజట పీఠక్ర రామఅత్మేణులు ప్రాణముతో నున్నహా రని తెలియ జెప్పుట, రథం 

లే, సన్న తాంగి నపాణు డ్ యున్న వాడు 

నీవిభుండు శోక మేటికి నిక్కు_వముగ( 

బరయగ ననుభూత చరములు పృస్ఫుటములు 

నె న హేతువు "లజింగింతు నబల వినుము. 816 
క. నవతానురసనిభం బై, యానతీ నీపదన మొవ్పుచున్నది మిగుల 

న్ఫువిలో నిట్టుండదు గత ధన యగువనితవదనంబు తామరనాథ్నీ, 817 
వ. అదియునుం గాక. 31s 

లే. వెలంది పహాూతనాధు లైనయోధుల' ముఖములు 

వార్ష పర్యుక్సుకంబు లై యతులకోప 
యుతేము లై యుండ వఏీకవీపతులముఖము 
లలరుచున్నవి హార కో పానిపతముగ. 819 

తే. నాతి యీదిన్యమణివివూనంబు పుష్ప, కొవ్వ్యాయం బిది గతపతు లై నసతుల 
మోవ దిప్పుడు నిన్నిటు మోచుచున్న, ద ట్లగుట నీకు వై ధవ్య మరయ లేదు, 

వ. మజియును. 821 
చ. హతవూాయవీరసూతగజ మైనబలంబు' విషాదదై న్యసం 

యుత మయి నిహ్ప్రభం బయి నిరుద్భమ మై వాతేకర్ల భార మై 
గతిసెడి యున్న నావగతిం గన్చడు నీకపిసేన నిర్భయ | 
స్థితి గొని వీరిరకుణము సేయుచు నున్నది కాంతియు క్ర యె, 82 

చ, అతివరొ నిర్షతాయు లగునట్టిమనుష్యులమోముల న్వివ ' 
రత గనుపట్టు వీరివదనంబులు పద్మనిభంబు లై సువ 
రత గనుపట్టుచున్నవి మనంబున శోకము వీడు మాజి మూ 
ర్భితు అయినారు గాని మృతిం జెందినవారలు గారు చూడం న్" 

చ అనృతము లాడ నిక్కముగ నాడెద నీపయి, గల్లుకూర్తి చే 
ననుపమమంగళోదయము లై నననుంచితలక్షణంబుల 
న్వనిత రఘుప్ర వీరులు ధు9వంబుగం బ్రాణముతోడ నున్నవా 
రనీమొన వీరి నోర సురాసురు లైన నళక్తు లన్నంగన్, 824 

వ. భపదీయపాతివ్రత్య ప్రియళీలంబులును వీరల ముఖ స్తసాదంబును విలోకించిన 
నామనంబునకు సందియంబు వేదు నిక్కుంబుగా నీరామాలత్ష్మణులు జీవించి యున్నవారు దుఠఖకోకమోవాంబులు పరిత్యజించి స్వస్థచి_త్తవ్రు గమ్మని పలికిన నమ్మహీనండని యా ర్రిజటవాక్య్టంబు విని కృ తాంజలియెయ వ్యాకష్టంబు సత్యం 
బగుం గాక యని పలికి మనోజవం బైనయవ్విమూనంబు గృ మృటించి త్రిజటా 
.నహితంభుగా లంకావురంబం ప్రవేశించి పుష్పకంబు డిగ్గి రాశ్సనహితంబుగా 
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లకీ క్షీ 
యుద్ధకాండము, న్ [8 

నశోకవనంబు వ్ర, వేశించి రామలక్ష్యుణులవిజ యా ఛ్యదయంబు కాంశీంచుచు 

సవిపాద మొ నింశు పాన్ఫృతమూలంబు నధివసించె నిక్క_డ రణభామియందు 

ఘోరశరబంధబద్దు ల్ నుహానాగంబులభం గ నూకత్పులు పుచ్చుచు నెత్తుటం 

దోటి కరతబ్పవీధన్టింబునం బన్వళించి యున్న రామబ వ్షణులం బరి వేష్టించి 
నుహోబలు లై నసు గీ వాదివానర శె స్థులు కోకపరి రిప్ప్రతు లె బహుప కారం 

బులి విలపీంచు చురకి రంత నా రణ జప సుకు వీర్యవంతుం డై జన న శామురకు త్గ్ర 

పాశబద్ధుం డయ్యు. గొండొక ధ్రె  రర్టింబుకి లిమి స్థిరత్వంబున స త్త త (సంయోగం 

బున మూర్భ చేజి తనపార్శ పీంబున రుధిరక్షిన్నసర్వాంగుం డై విషణ్ణుం డై 
నవదనుం డై గాఢ మూ ర్భాపారవశ్యంబునం బుడమిం బడియున్న సౌమిత్రి 

నవలోకించి యిట్లని విలవించె. రిక్ 

ంధుడు రాముడు చేలం బడియున్నలక్ముణునిం జూచి విలసించుట, ఉతం 

. అకటా ప్రాణసముండు లత్మణుండు దై తక్యా,న్త్రప్రభిన్నాంగుండై 
లుం క పడి యున్న వా( డితం డిట శ్వేజాక్కలా గ గెన నా 

కిక నీజాసకి యేల ప్రాణము. వే నింేమి కార్యంబు మి 

న్నక సర్వంబు నితండ్తు గాక కలదే నా కస్ట మూహింపంగన్ 826 

పరికింప౫ జూనకితో, సరి యగుసతి దొరకుం గాని జగతి నితనితో 

సరి యగుతేముండును సాంపరాయికుండు సఖుడు భ_క్లీపకు(డు దొరకునే. 
తేనజ శయి క్రిని మూానుక్, జనయి త్రిని సవుముగా విచారించు మనం 

బున నింతే భేదద్భ స్తం, గనుంగొనం డిటువంటి సుగుణి గల:జే జగతిన్. ౧28 

. ఈగుణాథ్యుండు లేనిచో చేను నిమిహ్కకాల మైనను జీవింప గలనె సర్వ 
కీర 'శేఖరు లటు విలోకించుచుండ, జీవితంబులు విడిచెద సీష్ష మిపుడు, ది 

. అకట యీసుమిత్రానందవర్ధ నుం డట మృతుం డట యథార్థ మేని 
హిం తముతిం గాసల్య ని ని చెప్పుదు. గ కయీాదు[ఖ మేగతి నుడువుదు. 

బుత్రవత్సల యెనపుణ్య సాధ్వి సుమిత్ర '"తనయు. డెందున్న వాం డనిన నేమి 

పలుకుదుం బదపడి (భ్రాతృవత్సలు "ల ల శభరతేశశ్రుఘ్నులు బంధుమిత్రు 

. లడుగ వారలతోడ 1 చేనుని నొడువుదు, వివినవాసం బొనర్ప నావెంట వచ్చి 
నట్టితమ్మునిం బాసి యే నా_ర్తితోడ, నొంటి నెబ్బంగి జనుదు న యోధ్యకిపుడు, 

ఇ పరువడి మన్నిమి త్తి తముగ బ్రాణసమానుండు లకుణుండు నీ 

కరతీరదై తము క్త క్షవిశిఖంబుల చేత విభిన్న గాత్రు( డై 
దురమునం గూలె గర్హితుండ దుమ్భృతకర్ముయ నై నెతీ.నాకోను 

ర్వర బ్రతుకంగ నేటీ కీశం ఇ ఇభ్రాణవిమోచ్చన మాచరించెడన్. 881 

మానవ మును నీ వనిశము, దీనుడ నగునన్ను మిగుల 'జేళ్చుదు విపు డా 

దానవళరార్చితుండ నై, దీనతం గొని యున్ననన్నుం దేక్స విదేలా. . 882 

కే కలన నెవ్యానిచే న నేకులు నిశాట్క, వరులు నివాతు లై సంగ్రామధరణి (బాలి 
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రట్టివీరుండు నేడు నికాటబాణ, జూలవాతుం డై రణవ్నీతిం గూలినాండు. 
స్వరుధిరసికాంగుం డై, శరచితు. డై బాణతల్పశయనుం డయి రహీల్లా 
జరఠామ్కని కీయ నీనర, నరతనయుండు వజులుచున్న వా ౭ డురుకాంతిన్, 8894 

. మారణ వ్యావా తా ఖలమెర్తు. డగుట్క వలన వేదనకలిమిచేం బలుకం జాల a) 

కిపుడు ఘన రాగ సూచకదృ్టి చేత, జూచుచున్నాండు మాటికి సొబగు దక్కి 
మజియు నీలక్షుణుండు మాత్రాదిస్నేహంబు శేయక వనంబునకు వచ్చుచున్న 
నాతొడ నెట్టు చనుదెంచె న శ్షునును మాత్రాది స్నేవాంబు విడిచి యామహ+ య ౧ 

ద్య్యతి వెంట యమక్షయంబునకుం జనియద నిష్టబంధుజనుండును నిత్యంబును 
నా కనువ్రతుండును మహాగుణ పరి గ వుండు నైనయీలకుణుం డనార్యుండ 
నైననాదుర్నయంబున నిప్పు డీయవస్థ నొందె నితనిచేత నాకానొకస్ప డైన 
బరువం బగువి పి యంబు పలుకంబడి యెటుంగ నెవ్వండిప్వుస్ర్రుంబులయందు, గార్హవిర్యునకం మొ నధికుం డై యొకకాలంబున నేనూజుశరంబులు ప్రయో 
గించుటకు సమర్థుండ య్యె 'నెవ్వుండు దివ*స్ట్రస్ర్రృంబుల చేత మహోత్తుం డగుపురం 
దగుని వజుంబు నన గ వజింపం జూలునట్టిపిర్య నంతుండును నుహార శయ ల ర (WJ లు oy) నోచితుండు నై_నయీలత్షు ణుండు పకులచేత నివాతుం జై రణభూమిపయిం బడియున్నవాం డింక నేమి గల దని బహూ ప్ర కౌరంబుల దుగఖంచి సు గ్రీవు నవలోకించి. 

886 
-ంధ్రుర్టు రోముడు దుగిఖంబున ను గృీవాదులం గిషీ_ 0ఫకు6 బొమ్మని చెప్పుట, రథం 

. రాక్షసుల కెల్లనిన్నిక రా బొన రు నని విఖీవణుతోడ "శే నన్న మాట వ్యర్థనుయ్యె మదీయమిథ్యా ప్రతిజ్ఞ, నటు సహీంచి యభేచ్చమైనరుగుమనును. . వనచరవీర నాక్రొజకు వానర 'సేనలం గూర్చి వార్తి సె 
థర ఘనముగ గట్ట గట్టి భుజగర్వ మెలర్పంగ లంకే చే గ్ 

ద్దన నరివాహీనిం దొడరి దారుణభంగి రణం బొనర్చి పా యనియనుర క్రి మిక్కిలి ప్రయాసము నొందితి వీవు బల్విడిన్. Ep 

హాసమున దాటిపోయి వసుధాత జ నర్మిలిం జూచి వచ్చి మ ద్వ సనము మాన్ని మిక్కి_లి ప్రయాసము నొంది హీశం బొనర్చి యా శ్వసనసుతుండు నాకు సచివత్వము చేసెను విక్రుతంబుగన్ 899 | కౌలాంతకసంకాశు(డు, వాలిసుతుం డంగదుండు వరబలయు కిం జాల పీత మాచరించెను, వాలాయము బై త్యమై న్యవధపూ ర్చముగన్, 840 మజియు సంవాతియుమైందుండుద్వివిదుండు ఛత్రవలి ధూమ్రుండుజాంబవంతుం డతిళూరుం డగునలుం డలనీలుండ్రు గజుండు పనసుండు తౌరుండు వినతకుముద శరభగవాత శేసరిగంధమాదన గవయాదియూథపప్రవరు 'లెల x. 

య మిత్ర కార్టమునందు మెయికొని వ రించి శే నథధాగ్యుండ నై న నేమి సేయం 
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శే; గలరు తక్కినకీశ వర్యులు మదర్భ 
మందు. బ్రాణము దాంపక యని యొనర్గి 

రింక నాయనువుతమున నెస్పివారి 

నాత్శనిలయంబులకు బోవు. డనుచు( జెపుము, వ్ర] 1 

కే, అనఘ నీవును నాతోడ నన్నమాట 
తప్పకుండ ననేకయత్నముల. బోరి 

చూచికివి దైవ మిటు దప్పం జూచె నింక 
నేమి కార్యము కిష్కీంధ శేగు మిపుడు. ఇ 

ర్టుర్తా సు గీ వాదులు రానుఐచనంబులు విని దుగఖితచుట. ఇఫ్రర్లుం- 

క, నా విని రఘువరునినిషరి, చేవితము న్వ్వని కరంబు ధృతి చెడి వెన ను 
గ్ వాదికీశు లందజు, భౌవంబున నదరి కనుల బాప్పము లొలుకన్. 918 
మిక్కి.—లి శోకరోదన తామ్రాతు లై రంతకు మున్ను విభీవణుండు సై సింబుల 
నాశ్వోసించుటకుం జని యున్న వా(డగుటవలన నభయ ప్ర దానంబున ననీకంబు 
ల సంస్థాపించి గదావాణి యె మరలి రాఘవం డున్న చోటికి రయంబునం 

జనుదెందుచుంక నీలాంజన చ యోపమం బె నయద్దాన వేంద్రునియాకారం బుప 
లశ్నీంచి వానరు లందణు శ క్రజిత్తు మరల జనుదేంచె నని శంకించి భయకంపి 

తకరీరు లై సవం దొడం గిన న త్రెజం గంతీయు నాలోకించి ముహాతేజుం 

డగును గ్రీవుండు విరుద్దదిగ్వాయువాతం బై ననావచనంబున వానరసేన వ్యథిత 
యయ్యె నిది యేమి యని యడిగిన నంగదుం డిట్లనియె వి44 

ఉ, వానరనాథ నీ వెజు(గవా దనుజేంద్రకుమారుం డై నయా 
దానవు బాణపాతమునం దదయు నొచ్చి విసంజ్ఞు లై మహి 

నానక గూలి యున్నయలమానవనాధథులసాటు జూచి యా 

వానరసేన భీకీమెయి వారక పాజం దొడంగె బల్య్విడిన్. 815 

ఇట్లు సుగ్రీవో క్ర ప్రశ్నవా క్యాభిప్రాయం బెజుంగక పలికినయంగదునివిపరీతో 
_క్తరంబు "పని యక ,-వీనాథుండు చెండీయు సా భీప్రాయం౦బు కేటపడ నతని 

విలోకించి యీకపిా నపలాయనం బనిమి త్రంబు కాడనుతలంవున నపూర్వ 
భయనిమి త్తంబునం గాందగినయది యని యూహించె నని పలికే వెండియు 
నిట్లనియె. 846 

సీ, ఈవారివీరు లుత్బావాంబు పోంబెట్టి వదనంబునందు' వై వర్ణ మొదవం 
ద్రవివణ్ణమూూ ర్తులై ప్రహరణంబులు ఏడీ భయకంపికాంగులై రయమెలర్పం 
దిరిగి చూడక పరస్పరసమావాతు లయి కడువడీ నేతుమార్గ్లమును బట్టి 

పరువెత్తు చున్నవా రరయ వీరికి నింత భయ మేల గలిగె నిబ్భృంగి యేమి 

రే. యనుచు బెక్కుచెజుంగుల నదుగుచుండ 
నంతలోన గచాపాణి యె విభీవు 

వ 

వ 



516 గోవీనాథ రామాయణము 

ణుండు రామలక్ష్మణుల మనోవారో క్రి 

మెజయ సాళీర్షీడించుచు నరుగుదెంచె. sar 
వ ఇ ట్లరుగుడెంచిన వె రిభీషణుం డై నవిభీవణు నవలోకించి స్కీ వుండు సమి 

పసుం డగుజాంబనంతున కీట్లనియ. 848 
శి 

చ. గద గొనివచ్చువాని ఘనకాయు విభీషణు వై రిఫీషణు 

న్వడలక చూచి వానరులు వాసవజి _త్తనుశంకచే రహి ౯ 
బెదరి కలంక నొండొరుల( బిల్వక పొజు చు నున్నవారు నే 

శ్రుదమన నీవు వేగ చని తోడ్పడి వీరలం గమ్మతీంపుమా. 819 
చ. అన వీని జాంబవంతుడు రయంబున నేగి నిశాంతభీతిచేం 

గనుకనిం బాటుముర్మటులం గన్లాని గర్వము వీడి సాధసం 
బున బజివంగ నేల కవిపుంగవులార నిలుం డితండు స 
ఖ్యనిరతుం బౌవిభీవణుండు గాని దశాస్య్టసుతుండు గా(డు నాన్. ౫50. 

దురు విఫీషణు6డు రామలక్ముణులం జాచి దుగఖించుట. చురుం 

చ, నిని కపు లందజు౦ గడువివేకముం బూని, విభీషణుం డీతం 

డని మది నిశ్చయించి హృదయంబున భీతి దొలంగ, బెట్ట డై 
ర్టనిధులు గావున న్యరలి యెప్పటియట్లు కవీంద్రు సన్నిధి౯ 
గొనకొని నాదము లైల గుంపులు గట్టి రనేకభంగులన్, రికీ! 

ఉ. అంత విభీవణుండు నిశిఖభావాతు ల ధరం గూలి యున్నభూ 
కాంతుల రామలత్ష్మణులం గన్లొని శోకము వెకొనంగ మే 
నంతయు. గంప మొంద సలిలార్ష )కరంబున వారిద్భన్ష వయం 
బంతీయు సంస్పృృళించి వ్యథితాత్త్యకు. డై విలపించ నీగతిన్. త్ర్లై 
అకట యెవ్య్వరిపీర్య మా క్రయించి ప్రతిఘ్ట వవయం గోరితి నట్టివాసవాభు 
అత్యంతవిక్రాంతు లతిస శ్ర్ర్రోసంపన్ను లమితేవీర్యులు ప్రియసమరు లైన 
రామలక్ష్మణు లిట్టు రావణనందన సాయకనివాతు 7 సమరభూమి కత రే. ఇ కొ క కల్యకంబులభ 0/౧ సాం ద్రరక్షాద, శరీరు వై పడీ యున్న వారు చేయడు 

కే, ఏను నష్ట సామ్రాజ్య ప ధానగు ఇను 
నోరథుండ నై కడు విపన్నుండ నై తిం 
బగతుం డగురావణుండు సంవ్రా పకొౌము 

WF 
జై మతి కృత ప్రతెజ్ఞుం జై యల రె నిపుడు. 3రీ8.... 

వ. అని యిట్లు దుగఖంచుచున్నవిభీషణు. గాంగలించికాని న త వ్రసంపన్ను. డగు 
సు గ్నీవ్రుం డిట్లనియె 

ఏర్4 

ష్ 

బర్టార్టు స్నుగ్సివుండు విఫీషణు నూజడించుట. విరి 
మ, శరసంవీడితు అ రఘూ శ్రములు మూర్భాయుక్తు తె యున్నవా అజా అవీ 

టా ” న 
pene రర యం గ్రన్మఆం 'టెల్వి క్రై క్రాని సమస్తానీకయు క్షంబుగా _ _ 
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దురితాత్ముకా నశ కంఠుం జంపుదు రింకకా దోడోడ రాజ్యంబు చే 

కుటు నీళ్లే న్య ది సంశయింపకుము రమోనాథ నిక్కంబుగోన్. ' ఉగ్గ్ 

. అనీ యిటు వేధురో రుల న, ద్దను జేంద్రు, ననానయించి తపనజు: ఎంతం 
దనమామ యగుసుపే.ణునిం నాన యిట్లని యం శాతుకం బలరారన్, 

. అనభు నీవ కరు లగువానరుల6 గూడి, లబ్ధనంజ్ఞు ₹ లై నరాజసుతుల 

గొని పయోధి దాటి గొబ్బునం గిమ్మీ0ధ,కరుగు మిచట నుండ టనుచితంబు. 

. ఏను సమ _స్సజాహూబల మేర్పడ సె నిసమనిష్టీతుండ నె నై 

క్ 

దానవనాథుల నృలకదంబసుహృత్సుతసంయుతంబు గా 

వానర ద్రుంచి థక్రు కుడు రవుంనొని తెచ్చినమాడ్కి డ్కతో 

జూనకి ఇచ్చి యత్తు స నృపచం, ద్ర దున కయ్య్టనఘుండు మెచ్చలన్. స్ 

“ద నోొక్ క్కరుండ ప్రే వ్రల్మిడి, జానవసపాితముగ లంక దగ్ధము నే 

గా నోపుదు. గవి న న్యము, జూనుగం దోడ్చడిన నా ఫధ్యము లే. విసరి 

చిరకాలసంభ్భతం బగు, గురుతరకోపమును నేం డకుంకఠితగతిం గ 
ర్చురనాథునిమో:ందను దృత్పరివారముమిాంద దీ వ్రభంగి విడిచెదన్. 986 

. అనఘ మొమకపీర్యంబు నమిత్ర తేజ 
మునుపమభోజాబటలంబు సాహాోర్ల మును నృ 

పాలశేఖరుపయి గధ 'క్రిభరము 

త్రిభువనంబును జూచి క్ట ర్రించుం గాక. 8g! 

చోందనసారలి _ప్రములు చాగుతీరాంగదభాషణంబు ల 
స్పండపరా కో కమాథ్యములు చం దృముఖీపరిరంభ ణార్హ్ల ము 

బ్ల్రాందుగ శప వాసుకినికాశము ల శే నమదీ శువావాులిం 

వొందంగ నేండు ఘోర న మగుయుద్ధ మొనర్పం-గ నున్న వెంతయున్. 26 

. ఘనజీమూతినిభాసుర, జనవృత యగులంక నిపుడు సాలయుతేముగా 

మునుకొని భస్మము 'జేసెదల బనివడి శ్వోసనుండు మేభపం క్లినిబోలెన్. 368 

. పెక్కన చీటికి రావణు, నీక్కముగ వధింతు నాజి నేండు ఖగేంద్రుం 
ముక్కున మహోరగంబును, దక్కక వెస గీటణచువిధమ్మ్థున ననఘా, గతీ 
మపమువుద్నిజబలమున, దను జేంద్రుండు నిహతుం డై సం దదుదంతంబు 

నిన రాముండు తనమనమున,బనియించినభ్ర మము వగపు చఛయన విడుచున్ 

* వరుణయమేంద్రధనదులకు, సరి వచ్చు దశొోననుండు శౌర్యంబున భీ 
నరుల డెన మ్ ముద్ద, శ్షృరణిం బడీ బ్రకికి పోవం జూలండు తలంపన్, 066 

అనఘాత్ర క మోరందతుం గనుంగొనుః Say నొక ముహూూ _రకాలములోసక్ 

దను కేంద్రం దునిమి గృక్కు. న, జనకసుతిను దెచ్చి రానుచంద్రు స కిత్తున్ , 
కే భూతలేం ద్రునిచేం ,బ  కజ్ఞాత మై మెను నివాతకంటక మైశయానిఖల దై దైత్య 

రాజ్యము 'వెళీమణున ! కిచ్చి రాఘవునకు, సంతసము న్త్తు భూరియశేంబు గాంతు, 
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యుద్ధకాండము, $17 

దురితాత్తు౯ డశకంకుం జంవుదు రికకా దోడోడ రాజ్యంబు చే 

కులు "నీకు న్మది సంశయింపకుము రమ్నాథ నిక్కంబుగన్. ' కరన్ 
. అని యిటు నుధురోక్తుల న, ద్గనుజేంద్రు ననూనయించి తీపనజుం వింతేం 
దనమామ యగుసుపే.ణునిల గనుంగొని యిట్లని యం గాతుకం బలరారన్. 

. అనఘ నీవు ళూరు లగువానగుల గూడ, అబసంజ్ఞా లె నరాజసుతుల? 

గొని పయోధి దాటి గ్బ్బుసం గిమ్మి 0ధ,కరుగు పుచట నుండుటనుచితం బు. 

. ఏను సమస్తబాహుబల మేర్చడ సై న్టసమన్వితుండ నై 

దానవనాథుల న్నలకదంబసువ్భాక్సుకసంయుతంబు గా 

మానక ద్రుంచి క్ర, “డు రవుం గొని తెచ్చినమొాడ్కి. డ్క తో 

జానకి జెచ్చి యత్తు స నృపచం్యద్రు న కయ్య్టనఘుండు మెచ్చంగన్ , గ్ 

. వ నొక్కరుండ వ్రేల్మిడి, జానవసపాతముగ లంక దగము సేయం 

గా నోపుదు( గవిమై న్యము జానుగం దోడ్చడిన నా కసాధిర్థిము గలే, 859 
. చిరకాలసంభ్యాతం బగు, గురుతీరకోపమును నేం డకుంఠితగతిం గ 
రర నాథునిమో(డను దృత్పరివారముమిోంద దీవ్రభంగి విడిచెదన్. 860 

అనఘ మామకవీరింబు నమిత తేజ 

మునుపమ భు జాబబంబు సౌహాోర్ల మును నృ 

పాల శేఖరుపయి( గలభ క్రిభరము 

త్రిభువనంబును జూచి క్ గ్ర ర్తించుం గాక, RA! 
చోందనసారలి _ప్పములు చారుత రాంగదభావణంబు ల 
స్పండపరా,కో కృమాఢ్యములు చం దృముఖీపరిరంభ ణార్హ్ల ము 

ల్లందుగ శేష వాసుకినికాశము లె త నమదీ శు చానా లిం 

వాందలో నేడు ఘోర వ మగుయుద్ధ మొనర్పంగ నున్న వెంకయున్, 169 

. ఘనజీమూతినిభాసుర, జనవృత యగులంక నిపుడు సాలయుక్షముగా 

మునుకొని భస్మము జేసెదం బనివడి శ్వోసనుండు మేఘపం క్లినిబో లెన్. 568 
. పెక్కున చీటికి 1 రానణు, నిక్క_ముగ వధింతు నాజి నేండు ఖగేంద్రుం 
కుక్కు న చమహోరగంబును, దక్కక వెస గీటణచువిధమ్మున ననఘా, గరశీ 

, అమపమముద్భుజబలమున, చను జేం ద్రుండు నిహాశతు. డైన దదుదంతేంబు 

నిగీని రాముడు తనమనమున, జనియించినభ మము వగపు చయ్యన విడుచున్ , 

వరుణయ మేంద్రధనదులకు, సరి వచ్చు దశోననుండు శౌర్యంబున భీ 

కోరు డైన నము ముద్ద, కరణిం బడీ బ్రతికి పోవం జూలండు తలంపన్. 866 

అన ఘాత్మ క మోరందణజులం గనుంగొను గ్ర నొకముహూ ర్షకాలములోసకా 

దను కేం ద్ర దునిమి గృక్కు స, జనకసుతిను దెచ్చి రామచంద్రు స కిత్తున్ , 

శె, భాతశేందు, నిచేంబ్ర త్హ్లాతే మైన, నివాతేకంటక సైనయానిఖపదై దైత్య. 

రాజ్యము వైల్టీవణున క్ర కిచ్చి రాఘవునకు, సంతసము నిత్తు భూరియశంబు గాండు. 



518 నోవీనాథ రామాయణము 

దుదా సుషేణుండు సుగ్రీవునకు దివ్యాషధము లుండు స్థలమును దెల్పుట. శ్ర 

వ. అని యిట్లు సూర్యనందనుం డగుసు గ్ గ్రీశుండు నం ప్రద్ధుండై యతిబలవి (క్రమోప 

పన్నంబు ఏ లగుస్వవాక్యంబుల చేత వోనరుల కుతాపాబల స్త ప వర్ల నంబో గావించె 

నప్పు డామహానుభ్థొనునివా కన్టంబు విని సుపేణుండు కవీంచ చ్రా తొల్లి చజేవాను 

రులకు దారుణం బగురణంబు చెల్లి నప్పుడు సర్వా ప్రువిదు లగు రాత్సులు 
శరపరంపరాసంన్పర్శకోవిదు లై సారెసాలెకు దివ్యాస్త్రజాలంబులం గప్పుచు 

నిర్ణరుల నిర్జించిన నష్టప్రాణు లై నష్టసంజ్ఞలె పుడమిం గూలియున్న దేవతలం 

జూచి మహాక్తుం . డగుబ్బవాస్పతి మంత్ర ప్ప చుర్ంబు లై నమృతసం జీవనీప్ర భృ 

తివిద్యావి'శేషంబుల చేతను దివ్యావధంబుల బేతను వార్ నందజణి బునస్పంజీవి 

తులం గావించె నట్టిదివ్యాషధంబు లమృతం బెచ్చట నుఖితీం బయ్యె నట్టి 

శీరసము ద దృమధ్యింబునం గలచం ద దధోణాఖన్ట శె లంబునందు దేవతలచేత 

నిశ్నే వింపరబడియున్నవి యయా్యవభం౦పులు. సౌవర ర్ల కర ణిసంభాన కర ణివిశల్య 

కరణినామకంబు లై యుండు నిప్పు డీముహాబలుల డగువానుముంతుండు సం 

పాతిపననాదియూథపులం గూడి యచ్చటికిం జని యమ్మవశాషథంబు€ గొని 

తెచ్చా నేని యో కామలత్షణులు విశల్యు లగుదు రని పలికిన నప్పుడు వాయుచే 

వుం డచ్చటికిం జనుబెంబే రాముచండ్రు, నవలోకించి యి ట్రనియె. 

రురు వాయుపచనంబున రాముడు గరుత్మంతుని ధ్యానించుట. శ్రఢుం- 

కే. రామ రామ మహాభాగ రాతసారి 

యుర్వి నిబ్బంగి నవతార మొందినట్టి 

యాదినారాయణుండవు నీ వాత్తేలోన 

నిన్ను నీవు సరింపుము నేర్పుకలిమి. 

క. అనఘాక్మ మవోబలుం డగు, వినతానుతు చేవు నిఖలవిషధరనై రి 

R69 

870 

న్మనమునం దలంపుము ఫణిబం,ధనమువలన ముకు లయ్యెదరు మిరు వెసన్, 

క, నాప్న రఘు ఘువర్యుండు నన ఛావంబున సంస స్మరిం చెం బన్నగవై రికా 

న్డ్ ర, వల్లభ రథు నతిబలు, దేవనరిష్టుని సువర్త ర చేవునిం బ్రీ తిన్ , 

ఉ. పాయక యిట్లు రాఘవుడు భావమునం నలపోయునంతేలో, 

దోయధిపం క్తు కుల న్లలధిత్యము లంతటం దూలిపర్వం గాం 
దోయధి వాసినాగములు తోయధులందు మునింగి దాంగ ఫో 
రాయత పత పాఠచలితా చలు. డై ఖగరాజు వచ్చినన్. 

ఎరు గరుత్మేంతు (డు రొమలత్న్ణుల విశల్యులం జేయుట. తళ 

క, వచ్చినవిన తానుతుని ర, యో చ్చలితద్విపసం భవోర్వీకువానిం 
జెచ్చెరం గని మోదంబున, విచ్చలవిడి విపిన చరులు వినుతించి రొగిక్. 

872 

818 

874 



యుద్ధ కాండ ము. స్ 10 

అరుచెంచిన భుజ గాళశనుం, బరికించి నృపాలసుతుల బంధించిన యా 

శరభూతమహోబలభీ,కరఫణు లటు విచ్చిపజుచె గడు భీతిమెయిన్. అ: 

. అంతే, £75 

. వినతాతనూజుం డాన్ఫప, తనయుల నాళీరగీదించి తనవా స్పముల 

స్థృనళశినిభము లగుతదా, ననములపఫరిమార్లనం బొనర్చె మునమునన్. 67; 
. ఖగ పలతిసంస్ప ఫఫ్టము లె, జగతీవరసుతులమేనిక్షతములు నూనె 

న్మిగులం దనువులు శోభిలె, నగణితకో భాయుకంబు లై న్నీగ్గము లై. 818 
, బలశెర్యవీర్యవిక్ర,మ,ములు "బేజము ధృతియు మకియు ముదము గుణము ల 

త్య లఘు ప్రదర్శనం బపు డలరెం దొల్లింటికంచు నధికము లగుచున్. 519 

. నిరుపమ తేబోయుతుం డగు, గరుడుడు శకిలూంతే యిచ్చి గ్రుక్క్న నయ్యి 

ద్దజి 6 గ్రుచ్చి యె త్రీ పదపడి, పరిరంభణ మాచరించె బ్రనుడం బలరన్. 680 

ఇట్లు వె న తేయపాణిపరిమా ర్లితశరీరుం జై రాముండు నాగాస్ర్రుపాశంబులవల 

న నిడివడి విశల్యుండై తనయట్టు విశల్యుం డై ససౌమిత్రి తోడం గూడి శీన్రుం 

బున శరతల్పంబుననుండి లేచి సుపర్లు నవలోకించి మృదుమధురవాకస్థంబున 

నిట్లనియె. 98! 

రుడు రొముడు గరుడునిం జూచుట. శరం 

అనఘాత్మ ధవళ ది వ్యాంబరంబులు దాల్సి దివృమాల్యంబులు డివి గంధ 

దివ్యాభ రణములు భవ్యింబుగా6 దాల్చి వజలె దిబ్బంగి నెవ్వుండవు నీవు 

మాతం డ్రి దశరథుమాపితా మహూు నజు౯ జూచినట్టుగ నిన్నుం జూచినంత 

నాదుచి త్రంబు సమ్రోదసంయుకక్త మై తన రెడి నీపృసాదంబునలన 

కే. నేను లత్షణుండును చాన వేంద్రతనయ 

వ. 

జనితదారుణసాం చ్రృవ్యసనము గడచి 

వితతముగ. దొంటిచందాన స్మృతియు బలము 

ధృతియు వీర్యము తేజ మొందితిమి నేండు. 883 

అని పలికిన నప్పతీత్రివాథుండు వార్ష పర్యాకులేకణుం డ్రై గుణాభిరాముం 

డైనరాము నవలోకించి యిట్లనియె. 858 

శే, జనవరో త్తమ నీ శీను సఖుండః బ్రియుండం 

చ, 

బ్రాణసఖుండ సాహాయ్యతత్పరుండ ఏవాగ 

విభుండ మి కిట్లు హీతము గావింపం గోరి 

యరుగు దెంచినవానిం గా నెజబుంగు మివుడు. దిశ 

అనఘ చరి త్ర వీర్యనుహిమాధికు లై నసురాసురు ల్పవా 

నస్రనయనముఖ్యదిక్పతులు జారణకిన్నర సిద్ధసాధ్యు ల్రీ 

ఘనతరళ కృజిద్చలవికాసితదారుణ బాణబంధము 

లెన(గొన నించు కె న విడిపింప సమిర్దులు గారు చూడగక్, [ర్ 



520 గోవీనాథ రామాయణము 

తే. రాజవర యివి తిగ్యదంప్టములు ఘనపి 
పోబ్బణము లగుకాద్ర వేయోరగములు 

వాసవారిమాయా ప భానంబు చేత 

దీ ప్పశరము లై మిము బంధించె నిట్లు. రగ 

క, మృతి నొందక ధృతి ఏశక, ప్రతిన షఇడక ం5దూభుజంగబంధమువలన కా 
శీతివర విడినడి మో రిటు, బ్రతికితి శేనుందు నీదుభాగో్టిడయమున్. 37 

క. ఏ నీవృత్రాంతము విని మానుగ నీమిాందికూర్తి వులడిగొన ధా 

త్రీనాయక చనుడెంచితిం బూనిక ఫణిబాణబంధమోశ మొనర్చన్. 84 
క. వ్నీతివర మి రీఘోరోన్నతఫ ణినుయ బొణబంధనంబువలన మూ 

శతు లై తి రింక సంతత, మతులితగతి జాగరూకు ల నేయు డనిన్, $89 
చ. జనవరపుత్ర బై త్యులు ప్రచండరణంబులం గూటయోధు ల 

మునుకొని మాయచేం బరుల మోహపరీశులం జేయు చుందు రీ 
దనుజుల సేత లిట్టి వని తథ్యముగా. గనుంగొంటివే కదా 

మనమున విశ్వసింపకుము మానుగ వీరలకృత్య నుంతయున్.. 890 
క, గుబుతుగ లంకాపురి నీక, శరములు కోలీ ంపం చేసి చయ్యన దశకం 

ధక నని నధించి గృక్కున, ధరణీసుత వడసె దీవు తథ్యం బనఘా 831 
క, ఖ్యాతిగ సఖత నెజుంగం, గొతూవాల మిపుడు నీకు గార్యము గాదో 

సీతాధిప కృతకృత్యుండ, జై తుది నెలుగం గల వఠిసమంచితబుద్ధిన్. 892 
- ఆ. అధిప నీవు రిపులయందై నవాత్సల్య, మిడు దయాళుండవు మహీశవరు(డ 

వఫిలధర్యవిదుండ వరయంగ నీకాజ్సి జయము గలుగుటకు విచార మేల. “98 
ఒందు. వానరులు సంశుష్షులె సింహనాదములు సేయుట. శుశుం- 

వ. నుహాత్రా నీకు నిక్కంబుగా సంగామజయంబు సిద్షించు స్వీసచితుండ వ రణం 
(WU థి వాం ద 

బున రావణు సాధింపు మని సాభిప్రాయంబుగా౭ బలికి యవై ఏన తేయుండు 
రాముల కుణుల విశల్యులం చేసి వానరులకు బ్ర మోదంబు సంపాదించి రాము 
నకు బ్రదవత్నీణంబు సేసి గాఢంబుగా నాలింగనంబు గావించి యమ్మహాత్తుని 

చేత సముచితంబుగా నామం శ్ర, ణంబు వకనీ వానరు లందటు విలోకించు 
చుండ గగనంబున కెగసి పవనుండుంబో-ల నధిక జవయు కుం డై య భేచ్చం 
జనియె నంత విశల్యు లైనదాశరథులం జూచి నగయాధు లగువానరులు 
భయంబు విడిచి పరమానందభరితాంతరీకరణు లై లాంగాలంబులు ద్రిప్పుచు 
నింవానాదంబులు గావించుచు శంఖంబు లొత్తుచు భేరీమృదంగంబులువాయిం 
చుచు భుజాస్సాలనంబు సేయుచు సింవాపోతంబులభంగిం జెలంగుచు గిరిశం 
గంబులు పాదపంబు లుత్పాటించి తెచ్చి యంసభాగంబుల నలవరించుకొని 
శతసవాస్రసంఖ్యాశనానరు లొక్కొ_క_మొ శంబె రాతసులకు భయంబు. 

అలన ము 

బుట్టించుచు యుద్ధ కాంక్ష వమునంబునం జెంగలింపం బాదవిన్యాసంబులం బుగమీ 



యు ద్ధ కా ౦డము, ర్ం 

గృక్కొదల థీవ ణరభ సాతి శేకంబున లంకాద్వారంబు నరికటి యర్షరాత సమ 

యంబున నంద ఆక్క పెట్ట భువనథ యంకరంబుగా సింహాసాదంపులు వేసిన 

నమ్మహాతుములశ బ్లంబు నిదాఘయ.: గుంబునం4లిసంవ ర్లకాది మహామేఘ్టనివ్లో 

పంయుభంగి నకిఖీ పణం బె బంకాదీగీపంబు నిండి చెల లంగె న నప్పు డాబలవంతు 

లెనవానగుల స్నిగ్ధ నంభీరనిర్ధోమంబు విని రావణుం డదరిపడి లేచి సమిోపస్థు 
యై 

తెనసచివ్రుల నందజి నవలోకించి యి ట్లనియె. ౬01 

ంర్భురు రాపణు౦డు వాననులసింహనాదముఎ విని వితర్కింనుట శరం 

సీ, చేవారులార వింటిరె మహాబలు లైన తరుచరో త్తములమోద,_ప భూత 

ఘోరనిక్ పంబు డానుణాభ్ర రవంబుకరణి గంభీర మె గాఢ జభ గ 

దోయధి శోపింప జేయుచున్నది వనాటుల కెక్కు_ డగు వ్రీతి ౫లిగి యుండ 

బోలు సందియము లే దీలాగు నిక్క_౦బు గానివో రామళక్ష్మణులు ప్రీక్ష 

శే, విశిఖపరిబద్లు లె యుండ వేళ గాని 
ర్త 

వేళ నిట్టిముదారాన మేల కలీ” 

శంక నెడవెండు ననుచు వదంకవర్శు 

అ నదనుజులం జూచి యి ట్ర్లనుచు c "ఎలి. qq 

తే, మారు రయమున. గపులసలరూ పమునకు 

జని విపశ్చేనుయంబున సం ప్రవార్ష 

మిట్లు వొడమిన కారణ మె నటిని 

వచ్చి చెప్పుడు మాకు సరగ్టింబు నిప్పును. 896 

చ. అన విని యానిశౌటులు రయంబున సాలము నెక్కి భానును 

 శ్రనవయభుజూభిరథీ తజిత శ్ర నుకీశ చమూక దంబము 

న సతరఘోరసర్పమయ కాండవిము కు కుల రాఘ వేంద్రుల 
యై 
న్సున్ నిశితహర్ష సంయుతులం జూచి మనంబున శీత పక్షంగన్. 897 

చ. కడువడిం గోట డిగ్గి చులుకం దలపాగలు పీడ సంగము 

ల్పీడయో ముఖంబులం గడునివర్ణ త గన్సడం బాదము ల్వడి 

నడయబుడ చమట లొషడను దద్దయు రో(జుచు సత్షీరంబుగం 

దడయక పాటే యిట్లనిరి దానవనాధథునితోడ  దీనతేన్, 
88 

చ, సమరములోన చవ రలశ క్ర జిడంబక పాళబద్దు లై 

భ్రమ గొని నివ్ప్రంపప్పకుర మ్య భుజాక్ళతు నై ల గబంగి రా 

విముతులు రామలత్మ్షైణులు వేగ తడంబకపాశము కు cl 

సముదిత దంతిపోతపులచాడ్పున కొభిలుచున్నవా = కాగన్, 

చ, దనుజవ శేణ్య వానరకదంబము 1 పంక జమిత్రపు త్ర, 

ననమున లేచి పాణధ్భత శె లశిలాతరుజాల మై సేన 

సనముల మాడ్కి_ దారుణరవంబుల దిక్కులు వ్రక్కలించుచు 
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న్యునుపటికం క నెక్కు డగుమోదము నొందుచు నున్న దెంతయున్, ఇ 

కనా విని పటుచిం తాశో,కావిలచేతస్కు. డగుచు నాన్యములందు ' 
చె చై ప్రవర్ష్య మొదవంగా రృ తోవిభుం డిట్లనియె వారిం జూచి లఘుగతిన్, 001 

థా, ఘోరాశీవివతుల్యద త్త తృవరనిర్ధోపోగ్ర గ భాన్వత్కరా 
కారామోాఘసు కెంద్ర జిత్కగతముపో కాకోదరా(స్ర్రంబులకొ 

వైరు ల్ఫిక్కక ముక్తు లై కుళలు లై నర్జిల్లుచు న్నారు నేం 
కౌరా యిట్టివిచి తము ననియు ము 'న్నాలీంపలే 'దెన్నండున్ . 92 

కే. పాయ శద్దానిచే” నస వీయజీవి, తంబు పగతుల కాజ నద త్త మయ్యె 

నట్టినానుకీతుల్యనాగా వ్ర స్స్రచయము, నివృలత్వంబు నొంచెనే నృపుని చేత, 

దరు రొనణు(డు వానరులమా6దికి భూమా మ్యాతంనిం బంపుట. చుశా 

వ, అని పలికి కొండొక్సేపు దురంత చింతా క్రాంతమానసుండై మహోరగంబుకరణి 

నిట్టూర్పులు నిగిడించుచుండి యంత నొక్కింత ఇ ఛై ర్భం  బవలంబించి దండ కొ 

డిత భుజంగంబుభంగి సంక్రుద్ధుం డై తన కెలంకున నలంక్ళతుం డై భీవపరా 

కృమంబునం గ్రాలుచున్నథూమ్రాతు నీశీంచి నీవు చతురంగబలంబులం గూడి 

క్స్తంబున రణంబునకు వెడలి 'సర్తవానర సమన్వితంబుగా రాముని జయించి 

రమ్ము ఫా మ్మనిన నతండు రాత సాధ్యత వాక్య వ్రేరితుం డై డె వాత వ్రే రితేం బెన 

నుహో మేఘుంబుకరణి వీద్బంభించి గర్జించి యతేనికిం బ్రదజీణంబును బగా 

నుంబునుం గావించి యనుజ్ఞ గొని తదాలయంబు వెలునడే రక కమాల్యాంపరా 

భరణానులేపనంబులం గై సేసి మొగసాల నున్నబలాధ్యతు నవలోకించి నీవ 
తడవ్రసేయక రయంబున బ బలంబులం శూర్చుకొొని సన్నద్ధుండ వె రణంబునకు 

రన్మునిపలికి వృకసింహముఖంబులు గలకాంచనఘావణాలంకృతంబు లె నఖరం 
బులం బూన్చినసాంగ్రామికం బె నరథం బారోహించి దృఢం బగుకంటకంబు 
దొడిగి బాణ చాణాసనతూణీరంబులు బిగించి శంఖకావాళ ధనిపూరషీకంబుగా 
రణంబునకువెశ లెనప్పుడు కాం చనధ్రజపతా కాయుగచ క్రకూబ రాక్ష ప్రముఖన 
రాష్టంగసుందరంబు ఆ లై నస్యందనంబులునునీలా చలోత్తురగంబు లగుమాఠంగం 
బులునుదిర స ఛృశపవమౌాన మానసరయంబులగువాయంబులును నానావిధవదన 

ఫీకరంబుల గుఖరంబులును గ దాపరిభు పట్టిన ప్రాసకకూటముద్గ రముసల భూలకరచా 
లభిండివాలభల్ల పరశ్వథ ప ప ప్రముఖవివిధా యుధి హణులగుపూర్వగీరార్ట్రణులు నుదం 
డోపతండంబు లె చై జలధరంబులభంగి నింగి తూయుగట్ట సీంహానాదంబులు సేయు 
చు వ్యాష్ర్రంబులుంబో లె దురాసదు లై చరణముణ్ణసముద్భూతనుహీపరాగం 
బు మింటి కెగయ నిశాత హేతులతళ త్తళలం గలసి నువర్ణరుచులు దిక్కులంబి 

ఇధరు ధూమ్రూ,శున కశుభనిమి త్తంబు లగవడుట. అ 

క్క టిల్ల నీరం ధ్ర౦బుగా ధూమ్రాయునిం బరివేస్టించి రోలావాలబహాుులంబుగా( 

జని రి ట్లనంఫ్యేయబల పరివృతుర డై డై సువర్ష రృనుయ నేమికింకిణీనిర్లోషభీమణంబుగా 



యుద్ధకాండము. ర్లి 

వానుమంతుం డున్నపశ్చిమద్యారంబు వెడలి వడి నడచునప్పు డారాతుసున 
కశుభంబులు 'దెలుపుచుభూమ్యుంతరిత దివంబులయరిదొం గొొన్నిదారుణనిమి త్త తం 

బులు దో రథశీర్య ంజునందు మహాకాయం బగుగ్భ ధంబు భీమంబుగా 

వ్రాలె ధ్వజాగ్స గ ౦బున పొందా గొన్నికుణపాశనఖగంబులు సంచరంచె రుధిరార్జ్ర)ం 

బె యొక్క మహ క్వేతక బంధంబు పుడమిపయింబడి యె నిస్ప్ట్రరంబుగా మోయు 

రు ధూ మూంమునిసమూపంబునం నొన్నిమృీగంబులు సంచరించె గగనంబున 

డిర _క్షవర్గ ౦బు గురిసె లంకాపురంబు సంచలీం చె. బ్రతిలోమంబుగా వా 

వి సె 'దీక్కు_లం జీంకటులు ౫ ర్కమె నిర్ధాతసమనిస్వనం బె బె రజోవాతంబు 

సుడిసె రుధిరాశనంబు లగుగ్భ ధ్ర కరక షే నప ముఖవివిధఖగ దులు ధూ మా, 

తునిమ_స్టకోపరిభాగంబునం జరించె నట్టిప్తాదుగ్ఫ్భూతదారుణో త్పాతంబులు 
చూచి రాతసులు భయయభ్రాంతు లైరి ధూవమూయుండు నొక్కింత వ్యథితుం 
డయ్యు ను సరకుగొనక రణోత్సుకుం డై ఖఫీమరాతుసచమూస మేతంబుగా సమ్మ 

వోద్వారంబు నిర్హమించి రాఘవబావాుపాలితం బె సముద్రకల్పం జై నిండి 

యున్నవానరసె న్య్ధంబు న కలోకీంచి రభ సంబుగా గడియ నడిచె నప్పుడు, 

శీషణ వారి వావహాముల పెంపున నింగి. జెలంగ భీముని 

రోవము సేయుచుం జటుల ఘోరచమూతతిం గూడి వచ్చుఘో 

శేషుని ధూ మ్రులో చను నహీనపరా,క ముం జూచి వానరు 

లోపము వార్ష ముం చెలంగ రూఢిగ నార్చుచు జన్వకాంషు లె, 905 

sir 

రుడు వానరర* తృసులతుములయుద్ధేము. శురుం 

శా, ఆటోపంబున దారుణస్ఫుటభు జాహంకార మేపారంగా 

ఖేటన్రా, త్రము చూచి చి త్రముల రాగిల్ల న్నిలా శై లసం 

ఘాటంబు ల్లొని రౌదృవై ఖరి నిరాఘాటోద్ధతి౯ నచ్చి ని 

హో ,_టిల్యంబున చాణే "రు గ్రతరనంగ్రామార్థుల౯ దైక్యులన్. 906 

ఇా.శోణభ్రా జత నేశ్రు లై కువితే cl శురభడ్షలో న్వచ్చి వి 

న్నాణం బీర్చడ నీగతిం గదియు కాంతారాటులం జూచి తే 

శ్రోణీచక్రము సంచలింప మిగులం గ్రుధ్ధాళునై పూ గనీ | 

రాణ గ్లొక్కున వారిం దాంశిరి భుబొస్రాబల్యి మేపారంగన్. పళ్ల. 

వ. ఇట్టు లతీ చేలమర్యాదంబు శై లె నసము ద్రంబుల భంగి నుప్పొంగి మేరమితి హారి ' 

రాతునాసె సై నస్టంబులు రోషవరవళంబు * BE కాద ద్రవ్మక్లారంబున నొండొంటిం 

దాకిన “ఘోరం బగుసంగ్రామం బయ్యె నప్పుడు. వ. స 98. 

శా .అతీ ఇస్ఫుటదోర లం బేసం నుగ్రాకారు లై వానర్లు 
ఆ 

వ్రత రేసంబున 'ఖోరసంగరక ళా వ్ర ల్ఫృష్ట్ వే మేపార్యగా. * న 

త నై ఎన్టముమి6 ద నొక్క. వసన
 సీరం థో ధయ a SR 

క ఎహుంబు ల్వెస వ్చి సై చికి ముహానిర్ధోపవూర్టింబుగన్,
 909 



54 గోవీనాథ రామాయణము 

శా,ఆలో దైత్యులు వికృమించి పటుబాహోటోఫు లె పావక 

సా 

జ్వూలాభిలపటుస్ఫులింగపటలీసంచారఘోరంబుగా 
శూలంబు ల్దోడిం బూన్సీ బట్టలుకతో శుంభోద్దతి న్వే?సి రా 
శీ లాటధ్వ్షజినీకదంబముల వై సాం దృంబుగా నుద్ధతిన్. రగ 
విద్యు ద్వల్గుల మాడి దోశలు వియద్వీథిం బి, కాశింపంగాం 
బోద్య ద్బాహుబలాతి లేక మడరం బొల్పొంద సంగావుసం 
పద్యోగం బటు చూచి వేల్పులు నుతింప న్వీంకతో రాక్షును 
ల్సదో్య్ళమృుత్యువు సొంవ జా బ్లురినీ రా లాటవంశో త్తముల్, 9|| * దైత్యులు విక్కమించి పటుదర్ప మెలర్పంగ నాక్రమించి త 
త్రత్యఘనస్వ్రానంబు బెకిదంబుగ నింగి€ జచెలంగ జన్య పాం 
డితము మణ ఫఘోరముగ నివ్భురఖడ్గము 'లేన్సి దోర్చలా 
ద్ధ త్రము! జూవీ రప్పుడు వదం బడంగ న్లహానాటకోటికిన్. 0 19 ' అతీయబాహుకేర్యులు దురాసదు లుగ భుజు అనాటవా రష్టిషులు వి క్రమంబు వెలునారం గృతాంతీసము ప్ర భావు cl దవత చేని వజ సమడారుణ శాతనఖంబుల న్వడీ 
న్రాతుసకుంభిమ స్టములు వృక్క లువా విది పెక్కు భాంగులన్, 918 శావీరు బ్లానవు లొక్క_భంగిం బటుదోర్వీర్యం బవార్యంబుగా 

న 

లలా 

తే, 

శూరత్వం మక వూరు నెన్నటి కటంచుం జూల సంక్రుద్దు లై నారి నే మొజుయించి మంట లుమియ స్నానాసమానాంబకా సారంబు న్లురియించి రుగ గతిం గీథ కే ణా 'బల్విడీన్. Yl4 
౧ (UO Wa * హారివీరు బ్లడుసావాసం బడర నుద్యద్దృ _ప్రశార్దూలము 

ల్రురుడిం భోంబుల న్నాక్కమించిన' క్రియ న్రోపోద్లతి న్యామినీ చకుల నీషణవై ఖరిం బొదివి భాస్వ త్తీక్షదంతంబులం గర ముద్వ్య్య త్తి శిరంబులం నొటికి పీకల ్జంపి "లేపారంగన్. 915 అసురులు ఛీవి. జెందక దురాహా క్ర భయదస్వనంబుతో నసమున డాని వజ్రకఠినాయసద్రీర్ణ హారిధ్వజోల్లస 
న్ముసలములం గరంబుల సముత్సుకతం గాని దోర్చలంబుల న్విసరి వనాటకోటిప్రయి నేర్పున వై చిరి దర్ప మేర్చడన్, 916 | కొలాయసమ యో గ కఠి నముద్దరముల విసునక పలునుటు వ్రేని వ్రేసీ పవిసన్ని భ స్పర్శపట్టినా యుధముల మచ్చరంబునం జాల గ్రుచ్చి కుచ్చి తిక్ట్యా కఠనో గ దీరకుంతం బులం గడువడి వీడువక్ పొడిచి పొడ్షిచ్చి కాంచనవలయ సంకలితో్కగదలవే ను త్తలపడ వడి మొర్రి మొర్రి భయదగతి శ క్తితోమర ప్రాసపరిన్లు, ముద్గరపరశ్వథం బుల మోంది మోాంది సమదగతిం జండ రాతను లంగ రమున, మించి వానరబలము నొవ్చీం చి రపుడు. 



యుద్ధకాండము, ్2ర్ 

పవిసన్ని భ స్పర్శపటుముష్టి వాతు చే జొమ్ములు పగులంగం గ్ర 
మెం బట్టుకొవి కూల్చి విడువక కంఠము జట్టంచి యరికాళ్ల 

. దీర్పవాలంబు లూపిరి దిరుగకుండ, మెకల కురి పెటి కడువడి మెదిపి మెదివీ 
చండగతి ఏరవానరు లృ౦ంగరమున, నసురబలముల. బొలియించి రద్భుతముగ, 

. తిక్కక దానవు ల్క పులు దారుణభంగి రణం బొనర్పంగా 
మిక్కిలి చూడ నొప్పె రణ మేదినియందు మహాద్భుతంబుగా 
నెక్కడం గన్నం బాడపము లెక్కడం గన్న శిలాసముత్క_రం 
బెక్కడం గన్న నుజ్జ ప్రలడహీనవరా యుధఖండజాలముల్, 919 

“ ys ల 88 

-ంథ్రిర్దు వాన పేలబంంబున కోర్వ లేక రాక్షసులు పాజుట. చఖైమ్రుం- 

* ఇట్టుభయబలంపులు కొండొక సేపు సమానంబుగా భండనంబుంజేని రంతబల 
వంతు లగువానరులు నుహో వాతి ప్రే రితీకాల మేఘంబులకరణి విజృంభించి భూన 
భోంతరాళంబు నిండ గర్జించుచు సింగపుంగొదముల భంగం జెలంగుఛు రాత్సన 
బలంబులకుం గపిసి విపులంబు లగుముహోపలంబులు రుషియు బహుశాఖం 
బు లగుపాదపంబులు వై చియు ముష్టి. ప్రహోరరిబుల నొప్పించియు నఖంబుల: 
జించియు దలంబులం బృహరించియు దంతంబుల విచారించియుం గరిదంతం 
బులం బెజీకి వ్రేసియు రథధ్యజ దండంబు లుత్వాటించి తెచ్చి మో ందియు 
గాలం గేలం జమురియు బహు పు కారంబుల విచిత్రంబుగా రణ క్రీడసలిపిన నబ్బ 
లంబులందు రథికసారథిరథ్యసహితంబుగా నజువజు లై కూలినయరదంబులు 
నాధోరణసమన్విశం బుగా. గూలుపర్వతా కారంబు లగుగ జేంద్రంబులు నాళ్వి 
కులతో విగతప్రాణంబు లై వసుధాతలంబునం బడుహయంబులును నిర్భిన్న 
'దేహు లై గుధిరంబు గ్రుక్కుుచు.. బుడమిం ్రెల్లి జీవితంబులు విడుచువీర 
రాతసులును బహు ప్ర కారంబులం బాజుకోణితనదీ ప్రవావా౦బులును మేదో 

వాంసమ స్థిష్క_పంకంబును భూత బేతాళ కలకలంబులుం గలిగి సంగ్రామతే 

లంబు దారుణదర్శం బయ్యు నప్పు డవ్వానరులముంగల నిలువ నోపక భయ 

భ్రాంతు లై ముఖంబుల వెల్లందనంబు గదుర విప్రశీర్ణశిరోరువా లై కనుక 
రురు ధూమాతుండు రాక్షసులం బురికొల్సి తౌనును విక్కమించుట. శ్వుశుం 

నిం బజచు రాతుసులంజూాచి ధూమాయతుండు కోపోద్దీవితముఖుం జై బరవసం 

బు జేసి పురికొల్సి వెల్లీవిరిసి వచ్చుమహాసము ద్రంబుపోలికి ననివార్యం జె 

చనుదెంచుచున్న వానరబలంబు చెలియలికట్ట తెజుంగున నడ్డగించి నాంద్రం 

బుగా బ్రానముద్దర పరిఘ పట్టస భిండివా లకర వాల ళూలాది సాధనంబులు సర౭గిం 

చిన నవ్వానరబలంబునందు. గొందజు రుధిరసికాంగు లై కొందజు విభిన్న 
నము వై కొందటు. భిన్నో త్తమాంగు లై కొందజు రుధిరోద్రారిముఖు లె 
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కొందఆు చూార్తి ర్లి తాస్థిసందోహు లై కొందటు విదారిత శరీరుశా కొందు 
గతాసు లై పుడమిం టె, భి రిట్లు వానరబలంబుబయుబ్బ కంచి శాతసులకు 

హార్ష ౦బు “గావించి ధూమాంమండు థనుప్పాణియె వకార్తీనాదంబు దిక్కులం 
బిక్క టిల్ల నక్క_జంబుగా శరవృష్టిం బరంగించుచుం గారు ర్ముకజ్యాతం త్రీ మధుకం 
బగా హిక్యా_తాళననున్నితంబుగా మారిద స్టనితసంగీతరబుగా యుదగాంధ 
ర్టింబు గావీంచిన నతనీయాటోపంబు. జూచి ఏ సహింపక యుగాంత'కాల రుద్రుం 

- డుంబోతె రౌ ద్రరసోల్లా సమూ ర్తియె కన్నులం గంజాయ రంజిల్ల వాయునరద 
నుండు తండ్రి యుంబోలె బల వేగంబు లంగీకరించి యొుక్కరుహోశిల- కరంబునం 
బూని పాదవిన్యాసంబులం బుడమి గ్ర క్క్దల భిషణరభ సాతిశయంబునం 
బతి తెంచి వానరుల కానందంబుం బుట్రరచుచు నీలు నిలు ముని యదల్పుచు 
ధూ,మ్తూతున కభిముఖంబుగాం జనుదేంచి. 920 

రుల హనుమంతు(డు శిలాపాతనంబున ధూమాిత్తురథము చూర్ణము సేయుట. ఛత్రం 

ఉ. ఏమిర రాతసాధమ యొకించుకనే పిటు నిలు మిప్పుడే 
సీమద మంతయుం గౌడపీ నిక్క_ముగా నినుం గాలుప్రోలికి౯ 
దీమస మొప్ప బం పెద ద్ర కిజ్ఞం గనుంగొను నుందు వానిపై 
ధీమహీ తుండు నాయుజుడు ంపున వె చె శిలం జలంబునన్. 921 

న, ఇటు మరుదాత్త త్యజోలనదహీనసమాన భుజ ప్రము క్ర క యె 
' “తటుకున నేగుదెంచుళిల తప్పక గన్లాని భీతచిత్తుం డై 

కుటిలనిళొచరుండు గనుంగొంచు రయంబున చాంయ నుర్వికిం 
బటు గతిం దచ్చతాంగమును భస్మము జేసె నుుహోపలం బొగిన్, 922 

ఉ, మారుశపుక్రుం డీకి శ్రీయ నమందప్హా శ్రనుదుర్ని వారు. డై. జె 
సారథిరథ్య కేతుయగ చ క్ర కశగరాస _వంయుతేంబుగా 
ఘోరనిశాటు తేరు వడిం "సాల్చి దృగంచలర కదీధితు 
ల్లారుణభంగిం బరీ జటుల ప్రళయాంతకులీల.. స్రాలుచున్ . లాల 

వా .నన్మంధన్సుట స త్రమూ లవిటపమాజంబు లంకించి కే 
జస్కాముండు మరుత్కువమూరుండు భుజూసంరంభ మేపారం జం 
డస్కంధుం డలతారకానుచరుల న్మర్షించిన టగ్ చే 
త్రస్కు_ల్ దైత్యులు గాల చేసె బటుదోర్దర్పరబు దీవీింపంగగన్ . 924 

6 ఈగతి! గ్రువ్యభుగ్భలము నెల్ల రయంబునల జంవీ సంగరో 
ద్య|ోగమవా త్తకోవిదు(డు యు కృవీచారుండు గాడ్బుపట్టి దో 
రే మెబర్ప నొక్కపృథివీభరశ్ళంగము కీల గ్రాలలా 
బాగుగ నేగె బల్విడి తపాచరపీరునిమింది కుదతివ్. 925 

ఉ. కాలునిమాడ్కి_ నిట్లు ధర గృక్క_డలం జనుదెరీచుచున్న వా 
తూలకుమారు( జూచి కడుదువ్య(డు "జె బై త్యుండు క్రుద్ధం జై దిశా 



యుద్ధ కాండ ము, క్? 

జాలము వృయ్య నార్ప్చుచుం బ్రచండరయంబున నేగుదెంచి యా 

న్రీలముగా గద న్విసరి పెల్చన నాతనిమిో:ద వై చినన్, 99 

రురు వానుముంతు (డు భూమా నిం జంపుట. శుణుం- 

మ. గదచేం దాడితుం డయ్యు నొవ్వక భుజాగర్వ్రంబు దీపింపంగాం 

ద్రిదశౌరీ భవదీయ'బాహుబలముం దెల్లంబుగాం జూోవీ తె 

నిదె మద్చొావాుబలంబుః జూడు మిక నం చేపార వాతాత్శజుం 

డదయుం డై పడవై చెం దచ్చిరముపై న ద్రం ద్రళ్యంగం బొగిన్. 927 

ర్ గిరిశృంగ తాడితుం డె, దురమున మ స్తకముః పగిలి ధూమాముండు చె 

చ్చెర నిర్ణతజీవితుం జై, ధరం బడియె వికీర్ల పర్వతముచందమున న్. 928 

చ, అనిలజము క శె లశిఖరావాతిభిన్నశిరస్కు. డె రణం 

బున వడి నీల్లినట్టిబలముఖ్యుని ధీరుని ధూవ్రులోచనుం 

గనుంగొని భీతి నంగములు కంపము నొందంగ నూర్ల వఫబాహు లై 

కనుకనిం వాటి శార్పు లెసంగ న్చురికి న్న త శేష రాశుసుల్., ౪29 

వ, 9 తెజింగున రెండవనాంటియుద్ధంబున న_త్తరముచర శె నుండు ధూమా,ముని 

న శ్రమంబునం బరిమార్చి రణ మేదినియం ద నేశకకుధిరప్రవాహంబులుగావించి 

కఫుల చేత బూజ్వుమానుం డై నృత్రాసురునిం జంపిన దే వేం ద్రునిచందంబునం 

గ్రాలుచుండె నంత రావణుండు ధూ.వమూ ముండు వానుమంతునివేత నివాతుం 

డగుట విని దురంతచింతాభరంబున నొక్కి౦త సే వూరకుండి పదంపడి మహో 

నాగంబుకరణి దీర్గంబుగా వేడియూప్పు నిగుడించి రౌద్రకోధకలుషీకృ 

తాంతరంగుం డై రకాంత ఏీక్షణంబుల బలాధస్టతుల సందటు నవలోకీంచి వజ, 

దంష్టుం డనురాతుసు నుడేశించి యిట్లనియె. 930 

ఎరు రొనణుడు వ్యజ్కదంప్షు9ని వానరులమో 6దికీళ బంపుట, శర 

ఉ. నీవు రణానివ రి వరినేతలకు న్నమవ_ర్టి వుగ బా 

హోవిభవప్రణారసము పార్టి తేకీ ర్హివి గాన నిప్పుడే 
చేవ డలిర్ప మెన్యముుం చేకొని పోయి రఘు ప్రవీరు ను 

గ్రీవయుతంబుగా నఖలకీశుల నాజి వధించి ర మ్లొగన్ . 931 

చ, అనిన మహాప్రసాద మని యారజనీచరవంశ శేఖరుం 

డనుపమజన్యహార్ష పుల కాంకి తఘోరశరీరః డై రయం 

బున నవరత్నహోరమణిభూనణకు బరియించి రక్షచం 

దనమున ర క్రమూల్యపరిధానమునం గయిసేనీ చెచ్చెరన్. 

కాతూణీరంబు బిషంచి కాంచననుయో+స్తోక స్పురచ్చాపముం 

బాణిం బూని సువర్మ భూవి.తబృవాద్భానూ గ కీలోల్ల స 

డ్బాణంబు ల్లయిం దాల్చి నిష్టురతనుత్రాణం బు భాస్వచ్చిర 

స్రాణంబు నవం చి జన్యమునకు౯ సన్నద్ధుః డయ్యె న్వీడిన్. 008 



ర్తి గోవీనాథ రామాయణ'ము 

చ. అనిమివలోకనాభథుని భయంబున దద్రిపుం డైనదైత్యవ 

ర్యుని దశకంధరు నృరణ మొంది తేదీయకృప నృత త్రము 

ల్సునిశితభంగిం గాచికొని శోభిలుచున్ననగంబులో యన 

న నముగ నంతలో నచట గంధగజంబులు గూడే న త్తటిన్. 984 

చ. సేనువులు మూండు భూతములు దాలిణ నే నొకరుండ నేలకే 

తనువు వహీంప నైతి నని తద్దయు వేడుకతో మహారయుం 

డనిలుం డ నేశరూపముల నర్ణి వహించె ననంగ. బొల్బు కొం 

చనమణిభూప్. తాశ్చుము లసంఖ్యము లచ్చటం గూడె నంతలోన్ , Bay 

చ. అతులితభంగి సంగరమహోర్ల నము న్షరియింపం నోరి య 

ద్భుతగతి. జేసినట్టిఘునపోతములో యనం జాల నొప్పునూ 
రుతసఖ హేతితుల్యమణిరోహిత శేతుపరిహ్మృతేంబు సై 
వితతరథంబు లాదనుజపఏీరునిముంగల నిండె నంతలోన్. 936 

మ. వారిలో శేంద్రుందు పాదఘాతభ వభారాశ్రాంతుం డై చెచ్చెర 

న్వరుస న్వేయిమొగంబుల న్విడుచునిశ్న్వాసో గ ధూమం బోగి 

నర భేదించి నభోంతరాళ చుటు నిండం బళె్టనో నాయ బం 

ధుర మై ధా త్రిరజంబు సెల్లెగయ దెత్యు లాడి రొక్కు_న్ముడిన్, 9? 

చ. తురగఖురాభిఘాతీమునం దోచిన సాం ద, నుహీపరాగ మం 
బరమున భూరివారిదముభంగి రహీం జెలు వొంబదె చానీకి౯ 

గురుతర భేరికాపటహ ఘోవణము ల్పటుగర్హ లయ్యె భా 
సురవివిధాయుధద్యుతులు సొంపుగం జంచల లయ్యె నయ్యెడన్ * 938 

 శధ్చుదు నృజ్రదంప్ట్రరిన కశుభనిమిత్తీంబు లగపడుట. శ్రుథుం 

వ, ఇట్లు గూడినం జతురంగబలస మేతుం డై యద్దనుజ శేఖరుండు గదాకౌ వేయక 
ప్రముఖనిఖలాయుధ పరిహ్మృతం _బెనతి పకాంచనరథంబు ప్రదవీ,ణపూర్వకం 
బుగా నారోహించి రణార్జి మై యంగదు. డున్నదథీ ణచ్వారంబు వెడలె నప్పు 
డారాతుసుల కళుభసూచకంబుగా నాకాళంబున నుండి ఏఘునంబు ల తీవో) 

ల్కాజూలంబులు పడియె శివాసంఘంబులు పాౌవకజాగలలు గృక్కుచు ఘోరం 
బుగా నిర్హాగదంబులు సలీపె ఘోరంబు లగుమృగంబులు రాతసులకు నిధ 
నంబు 'దెలుపుచు విస్పోరంబుగా మ్రసె గజతురగపదాతి ముందజికి మొగ్గ 
తిలంబడె నిట్టియా" త్పాతికంబులు చూచి సరకుగొనక మహాబలుం డగువ, 
దంష్టుగ౦డు ధైర్యం బవలంబించి రణోత్సుకుం డై కోదండటం కారశబ్దంబును 
సువర్ణి కింకిణినిర్థిగషంబును రథ చేమినిస్గనంబును ఫీవణభంగి* జెలంగ నాటో 
పంబున వానరబలంబు కదియ నడిచె నప్పుడు సానావిధా య+ధ చర నర్ష్మవీవిభ 
భూపషణవిచిత్ర చేలాలంకృతం బె పూచినకెందానురకొలని తెజుింగున నందం: 
బగుచుం జనుచెంచు చున్నరాత్సబలంబు సవలోకించి జత శులగువానరులు 



నుదోద్దండ వేదండంబులలీలం గ్రాలుచు దిశాచకృంబు భదిల్ల సింహనాదం 

బులు సేయుచు భీషణభంగి నెదుర్కొనిన నయ్యిరుదెసలవారికి ఫోరం బగు 

సం గ్రానుం బయొ్యు నప్పుడు. 989 

ండ్టుడ్దు వానరరాకుసుల మూః 6డసనా6టియుద్ధ ము. విధం 

చ. అకుదు జనింప మార్కొని వనాటనిశళౌటులు కుద్దుతై పర 

స్పరజయకాంతులం దొడరి 'చఛాహుబలంబున. బోరి వోరి ఛీ 

కరగతి ర క్తసి కృఘునకాయులు భిన్నశిరోధరాంగు ఆ 

గరుతరజన్యరంగ మున ( గూలి రనేకులు పెక్కు భంగులన్. |! 

చ. ఘనసమరానిన ర్హు లగుకర్చురవీరులు కొంద జుద్దతి౯ 

ధనున్రలు దాల్చి యొండొరులం దాలశీ భయం“ రవై ఖరి౯ గుణ 

ధ్వనులు సులంగ నొక్క మొగి వహ్నిశిభఖోపమ'బాణజాలము 

లిన చర సేనమిోంద ననివార్యగతి నృరంగించి రుస్రలై, 941 

ఉ వానరు లుద్దతలిం గవిసి వారనియల్మ_ విశాలసాలసం 

తానము లు, గృకర్క_శఘనస్సుట కై లశిలాక దంబము 

ల్పూని భుజాబలం బలరం బుణ్టజ నధ్వజినీగ ణంబు ప్రై 

మానక వఏిచి వైచి రసమానముహాధప్రనిపూ ర్వకంబుగన్ . 942 

చ. తరువులచప్పు డన్ర్రములదారుణకబ్దము తాళ్ళ మ్రోయత ఖీ 

కరరభచేమినిసనము కాంచీనకార్తు కమాొర్వ కాధనుల్ 

గురుతరకంఠపహాుుంకృతు లకుంఠితశం ఖ మృదంగ భేరికా 

గురునినదంబు లొక్కొ_టిగం గూడి చెలంగె నభోంతేరంబునన్ . 918 

వ. అప్పుడు జితకాశులగు వానరుల చేత దవమతమయాయుధ
ంబులన్నియుంబొడియెన 

రావ.నులు యుద్గదుర్యదు లగువానరులతోడ వాహుయుద్గంబునకుం దలపడి 

ఏచిత్ర, ప్రకారంబున గెండొకసేపు ఛభండనంబుంజేని కొందణు తదీయకరచరణ 

ముప్టీ జానుకూర్చథ ఘాతంబుల విభిన్నసర్వ
ాంగు లై మడిసిరి కొందణు నఖదంత 

వహాకుల ఏిలూనకంఠు లై, గెడసిరి కొందటు నిలాతరుపొతంబుల. జూర్జ్మి కా స్థీనం 

దోవులై పొలిసి ర_త్రేణం గంతయు విలోకించి వ జ్రదంహ్టు/ండు కోధవిస్సారి 

"లేతణుండై. తండోపతండంబు లగుకాండ ప్రశౌాండంబులుపజిపి వానర్నసెన్యం 

బులయుబ్బడంచి ఛభ్యంబు బుట్టిం చు చు లోకనంపారంబునందు? 
బాశవాన్తుం 

డగుకాలునిపోలికి విహారించె నతనిప్రావున ని౫ “ఇలంకులం దల మిగిలి బలవంతు 

లగురాతుసులు సాష్టమిసం టేశనిళ్శంకు లె ఫ్రోధవి శేమంబ
ున మై మణిచి నానా 

భ హారణంబుల వానరులలావు సెడం బ్రవారించి రష్పూ డారాక్షసులయుద్రేకం 

బును వజ్బదంప్పునివిక్రమంబున
ు విలోకించి వాలినందను డగునంగదుండు ద్వి 

జ! 

గుణీకృతకోధవికృముండ సంవరాానలునిభంగి వెలుంగుచు నేశత్రకోణంబులం 

దాన్రుదీధితులు నిగుడ6 బిళృవిళామహాల
 తేజు ౦గునననివార్యుం డై సింహాంబు 

1171 
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తు దమృగంబులంబో'లె నుహోతాబలం బగు తాలరబున రాతసగణంబులం బరీ మార్చుచు నద్భుత ప్రకౌరంబునం గదనంబు గావించిన నప్పుడు భీవ్వువి క్ర్ము లగు రాతసులు వీభిన్నో త్తమాంగు-తై నికృ తంబు లగు వాదపంబుల ఛందంబు; నంగదున కభిముఖంబుగా ధరణిపయిం బడి తురంగ మాతంగ రాత్ర సళకీరనిన స్పృృతర కధా రాసారసముశ్నీతమై యుదరంగంబు భయంకరం బె యొస్పె విక కళ తరథరణాం గచి త్ర ధ్వజహోర కే యూ రే వన్తా౦భరణవివిధా యుధ్పరివ ఎక్ మై యచ్చటి మేదిని శరత్కాల రాకానీశ చందంసునం జూడ నొప్పె ని ట్లయ్యంగ దునిబాహుబలంబున నషరిమితం బెనతీదాకసబలంబు ప్ర భంజనునిఖేగ ధారాధరంబుభంగి సుడీవడీ సంచలిం=2 నష్పుషస, 
చ, పజువెడు 'దెత్యై న్యముల బంధురభూ రిమహీజ పాణీ యె తటి మెడువాలినందనునిం దప్పక గన్లొని వజ ఇంకు? డ 

భ్రరవము మాక _ నాద మడరంగ బలంటులం జేయి వీచి హా శ్చెరం బురికొల్సి నోధసువిశేషమునం బటురొట్రవవా రి యె జ, దారుణవ జ ఘోషమువిధంబున భూరిగుణ ప్రణాదము ల్రీతి సెలంగ వానరులమిాంద నిరంతర ఫరోర్రసాయక్షా' సారము బల్విడిం గురియనాంగె నీకౌచరకొల మేను మే వార విభూషణ సమణిహోట కరోచుల్పు శంసలై చనన్, 
చ, సునిళిత భంగి నద్గనుజుసూరెం నిల్చీ నుహోరథు ఫ్టనా ఘననిభగా క్రు, లు గృరణకర్మ_శు లా త్రభనుళ్ళరాసు లే దనుజులు కూర్చ లక్కవీకదంబము పై సురరాజపొ శత్రువై మునుకొని తీవ్ర కాండళతము ల్పర6గించి రనేకభాంగుల క్, ఈ, వానకలందు. జేయంగలచారు భు జూబలవి క మాధికుణ్ మాన క వాలీపుక్రు, నిశెలంకుల నిల్ల విళొలసాలనం 

posts Borg రర టన నర్తనం యి ర ల) ఎ ర్వ చ. పరళుగజాసికుంతములు పట్టిసమున్షరభిండి వాలము ల్పజివీ నిశాచర ల్కపులభండనమందు వడ్డి న్వధించి శా వారులును ము తృదంతులకియం జెలేంి శీలా ద్రు మంబులం బజజఅచి నిశొట మై న్యములం బంరచత నొండం జేరి రుదతిన్, ఉ. మోనక్ష యిట్లు మారొ_ని సనుంబుగం బో రొనకం చనప్ప డా దానవసేనలో నచట దవ్పక చూచిన "బొదపాశ్ట ముల్ వానర సేనలో నచట వారక చూచిన హేరిఖండమలా మేనుల నిండి యొ"ప్పెను సమిత్మ,?ను మేమనవచ్చు నయ్యెడన్, నీ, భిన్నో _తమాంగు ల 

944 

9165 

946 

941 

948 

9419 

95) వపెద్దకొండలభంగి ఘోరంబుగా ధాత్రి గూలుథభాధు 



తే, 

ళా 

కే 

వ, 

యుద్ధ కాండ ము, హ్! 

ర కృసీకాంగు ల రమ్యుకీంఛుక ముల కరణి కణంబున నన" 

పృబలవా తా హతి పాదపంబులమాడి,_ 6 గదువడిం బుప పు ప జక వాను 

మంత్రించి వై చినమాడ్కి_6 గీ చెడపీన బొవ్యుబ క్రియ: బ్ పె వాక 

నొత్సవాంతేంబునందు నికుత్సుకముగ 

చెగి పజెడునాది తేయపతిధష్టజముల 
రీతి దీర్ధధస్టని సెలంగం ద్రైళ్లువారు 
నగుచు వారిడానవులు నీల్లి రాలమందు, 151 

మడ్షిసినమ_త్రసా మజసంభ మెటు గన్న నెటు గన్న మృత పరోొంద్రగణము 
ఖండితభటగాత,ఖండంబు తెటు గన్న నెటు గన్న కకలిక ృఘురథముణు 

జాలీ చాజుకోణితనిర్నుగ లెటు గన్న నెటు గన్న బహుపిధ హేతిరజము 
బహాంమోంసమ స్టీమ్మ_పంకంబు అటు గన్న నెటు గన్న బటుశీలావిటపీపటల 

మెచటం జూచిన గోమాయుగ్భ ధ్ర కంక 
కాశఘూకబలాకీకాగణము మజీయు 

నిచట జూచిన బేతాళనిచయనినద 
మై రణం బొప్పె నప్పు డత్యద్భుతముగ. రగ్రలై 

ఇట్లు దారుణ ప్ర కారంబున నాయోధసంబు శెల్లుచుండ నప్పుడు వారిపీరులు 

హారితుల్యపరాక్ర, మనంబున నజీముజి రాత్షసపై న్టింబులమోాంది కుజికి యుద్దా 

మబలంబున శిలాపాదపన ఖదంతకరచరణ గానుకూర్చ్పరముప్టీ భూతంబుల బడలు 

పడం చేసిన నందు బగిలినళిరంబులును 'దెగినకంఠంబులును విలూనంబు లైన 

కరపాదజానుజంఘీ కానుధ్యంబులునుం గలిగి పెక్కండ్రు, సమసీరి తక్కినరక్కో 

సులు పులులం గన్న లేళ్లకరణి కనుకనిం బజిచి రిట్లు ఫీషణంబు లై నపెక్కు 

కబంధంబులు మింట నాడ నద్భుతంబుగా. బెచ్చు పెరింగి విచ్చలవిడి క్ట యస్టంబు 

గావించుచున్నతరుచరులం జూచి చమూనాథుం డగువజ్ర దంమ్షు౪0డు రోవ 

తామ్రాముం డై ప్రృళాపంబు దీపింప ధనుప్పాణి మొ ఘోరప్ర కారంబున 

వానరబలంబు సొచ్చి యెచ్చటం జూచినం దాన యె మచ్చరంబున సన్నత పర్వం 

బు లగుక ౦కపత్రసాయకంబులు పరంగించుచు నొక్కాక్కనిం బెక్కుబాణం 

బుల నొక్క ్టటాణంబునం బెక్కం డ్ర నుక్క_డంచుచు నొక్మ_సాయకంబున 

చజేనుర 'నేడ్వుర నెనమండ్రం దొన్ముండ్రం గుదురు గ్రుచ్చుచూనవిచి త్ర ప్రకారంబు 

న విజృంభించి రణ క్రీడ గావించిన నవ్వనచరు లందజు శరసంవృత దేవా లై 

భయంబు గొని యశనియాటోపంబునకు నిలువ నోవక రయంబునం బతిచి 

ప్రజలు ప్రజావలిం బోలె రతర కతి అ _ర్షవాక్టంబుల నంగదుని శరణంబు 

నొందిన నవాగ్టీలినందనుండు వారి కభయంబు చెలుపుచుం గ్రో,థావిష్ట్రచిత్తుం 

జై ఛీషణప్రకారంబున నజ్రదంష్టూనిమిా+ది కడరిన వాండు దారుణరభసాలిశ 



యంబుగాల దాంకుటయు సయ్యిరువురకు మృుగేంద్రగ జేంద్రంబులకుం బో 

నదృష్ట్రపూర్వం బగుసంగ్రామం బయ్యె నప్పుడు, రర 
బల 

యుడు ఆంగదన జ దంష్ర్రులద్వంద్వయుద్ద ము. చుం 

చ, 'దనుజుండు వహ్ని హేతినిభదారుణపొణసవా స్సకంబు సొం 
సెనయ ముహోబలుం డగుసు రెశ్వరపౌొత్రు నిమర చేశమం 

దనువుగ చేసె నేసిన నిరంతరశ్ ణితదిగ్ధ గాత్రుం డె 
యనుసమధథాతుశో భితమహాధరణి ధ ముభంగి నొప్పుచున్. రగ 

వా, ఆవాలి ప్రి యపుత్రు డంగదుండు బాహోాన త్ర మెపారం గో 

భావిష్టో గృమనస్కు_ డై రయొకవిశొలానోకవాం బుద్ధతం 

బ్రాప్ణ్యంబున వీచి వై చుటయు గీర్వాణారి ఏవీంచ నా 
నావజ్రాభశరంబు లేసి నడుమ న్ల ండించెం దద్వ్భృతమున్ 058 

ఉ. ఆవిధ మంతం జూచి వెస నంగదుం డొక్క విళాలశెల మెం 
లే వడి వీచి వైచి దశదిక్కు.లు వక్కలువాయ నార్చిన 
న్లేవవిరోధీ దాని. గని తీ వృమునకా గద గొంచు లాఘవ 
శ్రీ విభవంబు పెంపెసంగం జెచ్చెర నుర్వికి దాు నంతలోన్, 956 

క, వాలిజకరము కలస, చలము పటురథ్య కేతుసారథియుగచ 
శ్రాలంకృత ముగురతకి, పాలునిరథ మవనిం గూల్చెం బ్రథనమోణిన్, 951 

క. తరుచరవరుం డీ క్రియ నర్కి వీరథుని. గావించి వుజేయు వేజొకనగముం 
దరుభూవ్, తమును దై త్యుని, శిరమున బడ వైచి యార్చె జీమూతగతిన్,958 

మః అరుదార న్లురుశె లపాతమున మూర్భాక్రాంతుం డై దై త్య శే 
ఖరుం డయు లుకుళిం చి యూర్చులు సెలంగళా రరక్రసికాంగుం డై 
యురుముష్టిం గద యూతంగాం గొని కరం బొక్కి౦త సే పూరకుం 

| డీ రహీం గ్రమ్మజుం చెల్లి 7 కొని బలోన్మేవంబు దీపీంపంగన్.. 959 
మె, గద సారించి మిడుంగుజు ల్సెదర నుద్యతో్కోధుండె వీంకతోం | 

(SR 

ద్రిద శేండ్రాత్మజపుత్రు వతీమున దో క్వేగంబున నెషీచిదు 
రదు డె యవ్వల ముస్లి యుద్ద. మొనరింపం చాంళె నయ్యంగదుం 
డదయుండై వెస వానిం దాం బటుబాహోటోప మేపారలాన్. 960 

వ, ఇ_ల్రెజంగున రౌద్రంబుగాం దలపడి యూవారిరాతసు లీకువురు లొండొరులం 
బ్రవారించుచు సమృద్ధంబు లగు వ్రణంబుల చేత నిర రసమన్వితంబులగు పర్వతం 
బులమాడి_ జూడ్క్కి వ్రేం గగుచు వికాంతు ఆ యంగారకబుధులచం 
చం౦ంబున నందం బగుచు యుద్దదుర్శదులై డాయుచుం బ హోరజనిత శము లై. పాయుచుం గొండాక శే వ వ నేవు భండనంబుం చేని రంత బరమ లేజస్వి యగువాలి 
నందనుండు కీంకిణీజాలసంఛ న్నంబునుజర పరిష్క్యృతంబునువిపులంబునుళు భం 
బును నికౌతంబు నగుకు పా వష ఇ ల్రినాణంబు గై కొనిన వజ్రదంష్టు/ండను దోడన ఖడ్ల 



యు న కాండము. £88 

పాణి యె బెట్టడ రె నయ్యిరువురు విచిత్ర ప్రకారంబున మార్కొని యనోస్టిన 
జయశకాంతు ఆ యొండొరుల వ్రేయుచు మోక్షంబు 'లజింగి విన్నాణంబులు 

చెబపుచు నాకాళంబు పగుల మహానావంబులు సేయుచు రుధిరోళ్తారులె థా 

తుకోభితాచలంబులకరణి నలరుచు విచిత్రపకక్రమంబులంజోకుచు! బరిశ్రాంతు 

లై జానువ్ర లూంతగా ముందటికీ మ్రగ్షకీలంబడుచు హుంంకరించుచుం చక్కు 
తెజంగుల నక్క_జంబుగాయ బోరుసమయంబున 6 గపికుంజరుం డగువాలినంద 

నుండు నిమేపూంతరమా త్రంబున లేచి నేశ్రంబులం దాన్రాకోచులు నిగుడ 

దండ తాడితం బగు మహోరగంబుకరణి సం క దండె నిర ర్యతనిశాతఖస్ల ంబున 

వజ దంముని రిఠంబు డెగనేని కిన చది నసరోవపది రిస్ఫేశాతంబురు గకీటకుండ లా 

లరకృతంబును రుధిరసి క్ష కరబును నె మహావాతప తితం బగు తాళ ఫలంబుకరణేి 

ధరణిపయిం బడియె. దచ్చరీరంబు ం శోణితదిద్ధం బె వూ చినయశోక తరువుబోలికి 

నుర్విం గూలె నంత, 061 

రుడు ఆంగదుండు న డా దంస్థ్రునిం జంప్పుటు. చుర 

ఉ, ఈగతి వాలిపుక్రుండు సురేందృసమ ప్ర ప్రభు వజ్రదంష్టు దో 

రేగ మెలర్చ జంపి కవివీరులు తన్ను స హూకరంపలా 

రాగ మెలర్చ చేవగణరంజితు. జె జై నబలారికై వడి 
న్నాగుగం జూడ నొప్పెం గదనంబున వార్ష ర్వ మనోజ్ఞ మూ క్షి యె. 96 

వ. ఇట్లు మూండవనాంటియుద్ధంబున వజ్రదంషఘ్రుండు మడిసిన, 968 

సీ, అనిలోన వజ్రదంష్ట్రునిపాటు గనుంగొని వాత శేషు లెన దేవారు లెల్ల 

భయమోపోతాత్తులై పలుదెజింగులనొచ్చి వచనంబునందు వె వై వర్ల మొడ్నథ్ల 

దగసిగ్గు పెంపునం దల లెత్తి చూడక రయము చొప్పవ నగరంబుం జేరి. 

రావణు లోకవిద్రావణు దర్శించి ఘనతరశోకగాద్దద్య్ధ మడర 

కే, వాలిపుశ్రునిచే మనవ జ్రదంమ్రుం 

డాహవంబున హతుం డయ్యె ననుచు బలుక 

విని దళాన్యుండు మనమున విహ్వాలించి 

యూర్చులు చెలంగ. గొంతసే పూరకుండి. 

తే, అంత నొక్కి ౦తీవడికి శై ర్యంబుం బూని 

మోడ్పుంగేల్లో యితొ ౧ దనమ్రోలం గొ లిచి 

యున్న వాని బలాధస్థయ్ు నొకనిం జూచి 

దిట్టందనమున. బరుహో క్రి నిట్టు లనియె, 

తుడు రావణుం డకంపనుని వానరులమాయదికి. బంపుట. ఉర 

మ. మనసేనం గలరాతుసు ల్పమరసంపతో_విదు లై గరిమ 

సశ న క్ర వ్రనదయేు ల్నిఖలా(స్రుళ(స్రువడ లుడ్యదీరుర్ణు లౌవా రకం 



క్ర4 గోవీనాథ రామాయణము 

సమ ఘోళేషుః బురస్కరించుకొని శుంభ ద్వి క మారంభు లె 
యనికిం జెచ్చెర నేగువారుగ నిలింపారీ నియాగింపుమా. ఏర 

చ. చతురుడు సంగర ప్రియుడు శొస్తయు గోప్తయు నేత నాకు సం 
తతమును భూతికాము. డతిదారుణదోర్చలు. డీయకం పనుం 

డితండు రణంబులోన నునుజేం ద్రక వీం ద్ర సమన్వితంబుగా 
నతులితసాయకరిబుల వనాటుల నెల్ల వధించు వ్రేల్మిడిన్. 9617 

"లే, ఆహావంబున వాసవాద్యనురు లైన, నడలు పుట్టింపంగొం జాల రందువలన 
నతం డకంపనుం డన నన్వర్థుం డయ్యె, 'హేళికై వడింబేజోభిహితుం డతండు, 

క, అని దశకంఠుడు పలికిన, విని ఏరుం డకంపనుండు విస్తబ్దుం డై 
ఘనసనురోత్సాహం బా, ననమున దీపింపం బబుగుణధిని సెలంగన్, 969 

= తే_ప్పకాంచనకుండల కే యారహోరర _క్రచందన మాల్యంబులం లై సేసి మేఘా 
భంబును మేఘువర్హంబును మేఘస్వన మహానీనంబు నగురథం చారోహీంచి 
తనుత్రాణ బాణాసనతూణీరంబులు బిగించి జంభ శాసనశ రాసనసమన్వితం బె న 
మహోమేఘంబుకరణినలరుచు కంఖకావాళ నృుదంగభేరి కానిర్ధోవ భీ షణం బుగా 
రణంబునకు వెడలె నప్పుడు భగీరథుని వెనుకాని చనుగంగా ప వాహాంబుకరణి 
నతని వెనుక్రొని మాతంగతురంగ శ తాంగ విరభటపుంగ వాత్త్మకం బె నచతురం 
గబలంబు వివిధ హేతి చృటాధా ళ ధళ్య్ళంబు నింగి జెలంగనద్భుత పు-కారంబునం 
జనియె నప్పుడు కరటిభఘుటూఘీంకారంబులును వీఠరభట హుం కారంబులును నా 
జీంద్ర కేం కారంబులును భేరీ భాంకారంబులును శింజినీటంకారంబులును బహు 
లంబుగా మో+సె నిట్లు ఘోరవశ్తాయుధధ్వుజం బైన సె న్యంబునుంగూడి భువ 
నకంపనుం డగున కంపనుండు రౌద్ర ప కారంబున. బశ్చిమద్వారంబున నిర్ల 
మించె నప్పు డతనికి రణంబున నపజయంబు చెలుపుచు రథకీలితహయంబుల 
కాకసి కొంబుగా "దె నస్టంబు వాటి తె మటియును. 970 శి అ య 

లైన్ 

రురు అక ౦పనున కకుభనిమి తంబు లగపడుట, శురుం- 

సీ, వామలోచనము దుర్వారభంగిం జలించె సారెకు గన్నుల నీరు గ్గమ్మై 
వదనంబునందు వై వర్ష్యంబు గాన్చ్సించె గంఠస్వనమున గాద్గద్యు మడ 
గరమున నుండి ఫీకరకార్ముకము జాటీ పడియె వెంబడిం దలపాగ ఏడె 
ఖగమృగంబులు భయంకరగతి వాపోయె 'వేండిగాడ్పులు మోందవిసె సుదిన 

'కే, మందు దుర్షిన మయ్యె నిట్టద్భుతముగం దోంచునా త్పాతికంబులంజూచి సరకు 
గొనక శాగ్లూలదర్చుC డకుంఠి తాన్తుం డయ్యకంపను డగ్రుడై యనికి వెడ లె, 

ఛా, ఈరీతి నృణకాంచ్నీ మొ పటురయం జేపారంగా చేగునా 
ఈూ రాగో సరుసింవా నాద మువధిమోభంబు గావించు చు 
న్గ్హారం దై పటుసాంద్భ మె యలకులమోణీధ్రము ల్బాల బ్ర 
'త్యాకావంబు లొసంగ న్రోసెం దదఖ ర్వాద్ధత్యముం జూపుచున్. 972 



యుద్ధకాండము, న్రిర్ 

ఉ, ఆనినదంబు కర్ణ పుట మంటినయంకనె త సచి శమ త్ర 

వానరయెై నదీ మద్భుతేజవంబున తేది మహోన్నతా 

బభానితేపాదపంబులు చలంబునం బూని ఫఘనస్వనో పవు 

ధ్యాన మెలర్పం బోరికి ముదంబున నాయిత నుయె నయెొడన్ , 978 

దానన న వారిదకగంబ మకంపనమారు కేకితం 

బె నిఖలొ,స్తుళ్ (స్రుకర కాళ నినర్జము గ్రమ్మరించుచు 

నాషనరమై ని శె లమున ప్రా లె విభావణదీ పచంచల 

లానుగ జన్యజాత సకలధ్వనిగ్క్టి తము ల్పెలంగంగన్ = 97} 

దుడ్డు వానరరాశ్నుసుల నాలవనా 6టియుద్ధము. చురుం 

ఫోందుగ నిటు రాతుసులు వోరికి. ౫ మిన జూచి వానరు 
య (WU 

బ్ల/ందుగ భూరిపాదపశిలా చయము ల్పర౭గించుచు న్మ్యదిం 

జేందిన వేడ్క హుంకృతులు సేయుచు బిశ్లుదిరించి తాంకిన౯ 

సందడికయ్య మయ్యెం బలు చందములం గపిదై త్య సేనలన్, 97 

అందజు శక్ర సన్ని భబలాన్వితు లంచణు జనర్ధిదమయు ల 

టందటు ఘోరపరసతనిభాకృతు లందజు సీంవాపికన్టై ల 
ర్ం 

ట్లందణు బావాుశెరమహి మాధికు లందు గోధదీపు లె 

పొందుగం గీశచానవులు పోరం దొడంగిరి సావాసంబునన్ , 916 

క, ము న్నెన్న. డిట్లికయ్యము, గన్నది లే దనుచు చేవగంధ ర్వాదు 

వ, 

ల్పన్నుతి సేయుచు నుండిరి, పన్నుగ నాకసమునందో6 బరమ ప్రీ జిన్. 977 

బ్ర లెజింగున రామునకు విజయంబు సంపాదించుతలంపున వానరులును రావ 

ణునకు విజయంబు సంపాదించుతలంపున రాతుసులును బరస్పరదయ కాంతకు 

౪ కోపంబు'తెంపున నొండొరుల ధిక్కరించుచు నుహానాదంబులు ఫీనుంబు 

నా నింగి ముట్ట నట్టహాసం బుగా6 డలపడి ఘోరంబుగా బోరు నెడందదీ యచర 

ణముల్ణసముద్భ్ఫూతీమహీ పరాగంబు భాతకాకేయపాండరం బై మెండుగా దశ 

దిశలు నిండి చండకిరణకిరణ ప్రకాండ ప్రసరణంబు "లేకుండ నిరోధించిన నమవస 

నాంటినడు శేయికరణి గాఢణాంధ కారబంధురం బయ్యె నప్పు డజావారిరాతుసులు 

సిపక్షపరపకునిరూపణంబు చయ'నేరక మూరంగతురంగశతాంగ వివిధా యుథ 

పతా కాధ్వజచర్మవర్మంబులం గనుంగొన లేక శిలా పాదపశ _క్లితోమరపరశు పట్టి 

సప్రానళూలకరవా ల భిండి వా లగ దాముసల ముద్గర పరి క్వేథ కుంత తఈురికాది నాధ 

నంబులం దమతీమవారి హింసింపం దొడంగి రయాన్ట యోధనంబునందు వనా 

టనిళాటులకోలావాలశ బ్ఞంులు బహ్యులంబు గా కి తెంచుఛుండెం 
గాని రూ 

పంబు ెవ్వియు. గాన రావయ్య నంకేం నొంతవడికిం గరితురగవారి రాతుసశరీర 

వ్రణసంజాతర _క్షభారాసారంబున నమ్మహీరజం బడరిగిన నయార్టిలంవునేల 

యనేకరుధిర ప్రవావాసంకుల యై శరీరశనసంకీర్ల యె 
వివిధాయుధశిలా పాదప 



నత్రిగ గోవీనాథ రామాయణము 

ము, 

చూర్ల మి శ్రిత యె విలూనరథ రథాంగ యుగధ్వజపతా కాలంకృత మై రొంకి 

గొని కాలిడరాక ఘోర ప్ప కారంబునం జూడ నొప్పె నప్పుడు, 97g 

అరదంబు ల్పజివించి నిష్షరధనుళ్హ్యానిస్త్వానంబు ల్నిరం 

తరభంగి న్వడి మ్రోయ దారుణ ఫణీంద్ర దక్రూర నారాచము 
లరు చారం బించి చె త్యరథికు _ ర్రండోపతండంబుగా 

సేన న్నమయింప జొచ్చి రతికౌర్యుస్ఫూ్రి గి కోభిల్ల గన్ 97 

పం గల్లు శే లములరీతిం జెలంగుమదావళ ౦బుల 
న్మిక్కిలి గిన “కేకాలివి మిన్నక యంకుశతోమరంబుల 
చ నృక్కసు లుక్కు_మోాటే కొఠినంబుగ నారు చుం గ్న్ సే సనలకా 

స్య క్కు మాటి నొక్క ముగి తేచి వధింపం దొడంగి రయ్యెడన్ . 9s0 

. వాయుజనంబులం బొలుచు వాజుల. బె దుమికించి యాశ్యాకుల్ 

పాయక వాసవాయుధనిభ స్ఫుట కాత ధ గద్ద గాయమా 

నాయకతీక్ష్యఖన్షముల హోలికు లు గ్రవనంబులట్లు థ్రీ 

లాయుతు లై “వలీము ఖబలంబులల ప దుంప దొడంగి రుద్ధతిన్ 981 

* గుంపులు గట్టి రాతసులు ఘాోరభుహూబలగర 'మేర్చడేం 

దెంపరు లై వడిం గదిసీ దీజనియల్క ఘనాయుధంబుల 

న్వ్పొంపుగ వ్రేయుచుం బొడుచుచు చస దట్టుచు. గీశ సేనలం 

జంప దొడంగి రుద్ధతి. బ్ర బచండగతిం బటుసావాసంబునన్. 982 

+. దనుజచమూావిభుండు ధృతదర్చుః డకంపనుం డాత్మ్య వే సేనలం 
గనుంగొని తత్స) తాపము మనంబున మెచ్చుచు చోలిమాటణకా 
దనుపుచు. చేరు వానరక దంబము పె పె( బణి పించి వజ్ర వ 

జని భశిలిముఖంబులదురంబున. ద్రుంపంగ సాగ నయ్యడన్. 9g 

. రిట్లు ప్రచండభంగి విజృంభించిన స నయ్యుకంపన భుజూపరిపాలితు లై నరాశసుల 
వ్ర లల కోర్వక వానరబలంబులం గలమేటిముగ లెల్లం దొలంగి పాణీన 
న త్తేఆం గాలోకించి కుముదుండును నలుండును మైందుండును బ్రేతాగ్నులుం 
బోలె. దేజరిల్లుచు బరవసంబుః చేసి వానరబలంబులం బురికొల్సి స సంకు, ద్దు లె 
త్రీ వం బగు చేగం బంగీకరించి నుహోన నృవ.౦బు లంస భాగంబులనలవరంచ్ శాల 
దరడధరు 'లై నశమనులకె నై వడ్మిభ యంక రాకారుల రాక్షస చవూముఖంబున 
దారుణ ప్ర, కౌరంబునం గదనంబు గావింపం దొడంగిన వారలప్రాపున నిశ్ళంకు 
లె 'వనచరు లండజు నూరెలం బన్ని పరాక్రమించి శె లశిఖరేంబులు వెచి 

రథకసారథిరథ్య కేతుసహి తంబు గా నరదంబులు పజియలువాపుచు వారణ ఫ ఘఫ 
మాణమహోపలంబులు పరం౫ించి తో మరాంకుశయంతృస మేతంబుగా మె త్త 
వమూాతంగంబుల విడళించుచు నుహోన్నతసాలతాలంబుల నారోవాకసనునిగ్టతం 
బుగా నళ్వంబుల నుగ్గునూచంబు సేయు చు న ఖదంతకర పాదమువ్రీ ప్రహారంబుల 



యుద్ధ కాండ ము, గ్శి7 

సుభటసందోహూంబులం బాంక్ చముకుచు ని ట్లనేక ప్ర కారంబుల మహోశుంబుల 
గుంపులసాంపు పెంపొరం గుప్పు నుజీచిన కెజంగున నద్భుతంబుగా నుణువమా 
డీన నద్దనుజ సై న్యంబులందు( బగిలినకిరంబులును జఇగనకంఠంబులును దుని 
పడిన బాహువ్రలును నఆజవజు లై నయురంబులును జందజఆ వంద ఆ ల ననడు 

ముమును విలూవంబు ల నతొడ లును వక్క వై నవిక్కలును వాపు సెడిన 
సరాషవయవంబులుం గలిని పెక్కుండ్రు కక్క_నులు మకన్ శాసంగరాంగణంబు 

హతక లేబర రాసులును గడసీనగజంబుబః తెమైలును గంప పెడువ్రునం జాలి 

యున్న వీఠభ టపుంగన్రలును రాలినభాూహణరజంబును కా జెడుబహూు*ఇధిర 

నదీ స పృవాహాంబులును రొంపినొనిన మేదోమాంసకు సిష్క_ఫంకంబుము డిప్పశె 
పశ “యున్న శిలాపాదపంబు లును రాకీభాశంబు లె నవివిధాయుధ వఖిస్షం ంబుంం 

గవిని దారుణద దర్శనం బయ్యె నవ్వుధం బంతయు విలోకించి యక ంపనుండు 

త్రీ వం బగుకోపం బవలంబించి వీరావేశపరవశుం చె శా: రు కగుణ ప గా ్షం౦బు 

సముచు సారథి నవలోకించి యి ట్లనియె. న్ న్ రె 
కెంకు సారథి భుజాగరార్ట్రభియు క్తు లె చంకన క్రమమున గండు మిగిలి 

పెక్కండ్రుు వానరు లుక్కు న చెలశశ సమురస్థు లె నకాశుసుం నె నెపం 

బలుచెఆంగుల శిలాపాదపవాతులఎచే సమయించుచున్నా దో నె సైనన్టీ మెల్ల 

జచ్చియు నొచ్చియు విచ్చి భయంబునం బాబు చున్నది నంచు విర్ర నెల్ల 

లే. శాశశరముల వధియించి జమునిపురికి, బుత్తు కయమున నరవంబు పోవనివ 

నీ వనిన నాతం జాతనిభాన మెజేంన, చెచ్చెర కథం బచటికిం బోనిచ్చుటయును. 

cir 

రుడు హనుమంకుం డకంపనునితో యుద్దము. సేయుట. ధ్రైథిం 

సీ, వడిగండ్లు గురియుచు వడి .మింటం జనుముహాజలదంబుకై వడిం జలము మెటియ 
బెకినంపుటంపణి గడువడి6 గురియుచు దారుణసింపహానాదంబు సెం 

బజటురభసంబున. బణి తెంచి వానరయూథష శే నుల నుక్క_డంచి 

పికతో బలము చీకాకు గావించుచు మ_త్తది్టపము మాడి మాటు లేక 

తే,చాల వివారించునాతేని మైల నిలువ, లేక కప్పు లంద జలికి న ఖ్రైసల: బజన 

య్యకంపను డ నెడుర్లరరూానిః మున, కనిబసుతుం డద్రికై వక్ నక్ష కపడి యొ. 

మ.బలవంతుం డగుగంధవావాసుకు. డేబ్బంగి . జావినృమో 

జ్ఞ వ్రలుండై దానవవీకుం చాశుటయు సర్వంబు ని్నలోకించి త 
వ్వేలసదీప్టర్య ము నా త్ర యించి మరబం బెల్వొంధి క్ల బ్ర హో 

బలులై గృన్ముజుం బోర జొచ్చి రొగిం కత్చార్శష్టంబుల భృల్విడిన్ , రర? 

ఆ. అప్పుడు పర్బతీంబు కి య నః నము నిల్చినవాయుపుస్తు నిం 

డప్పక చూచి రాత్షును(డు దాగణమేభుము వర్ష ధారలం 

గవ్పినమాడ్కి దీవ్రశిత కాండ పరంసరల న్మహొన్ధతిం 

గప్పి నభింబు బె ట్టవియ( గాం బృథునాద మొనర్చెః జెచ్చెరన్ 969 
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క్ర గోవీనాథ రామాయణము 

ఉ. దానికి నించు కై న మదిం దల్లడ మందక వాయునందనుం 
డానిశితాంబకంబుల రయంబునం దట్టుచు దిట్ట యె మది 

న్వాని వధింప బూని దవవహ్నివిధంబున నుగ మూ ర్తియె 

మానుగం౭ గాలవారిదమువూాడ్కి_. దిశ ల్పగులంగ నొర్చుచున్ , రవ 

ఉ. మేదిని కంప మొంద నరిమోందికి నుద్లతి డాసినప్పు డా 

మేదుర మెనవాయిసుతుమేను జగంబులు గ్రుంగునప్పు డి 

మేదిని నేర్చుపానకుని మేని తెజింగున€ జూడ నొప్పెం గృ 
వ్యాదుల కెల్ల జెందముల నద్భుతము నృయ నుంకురింపలగన్. 990 

న. ఇట్లు ప్రవర్ధమానశరీరుండును నిజ ప్ర తా పదుర్నిరీషు ండ్ఫునై యమ్మరున్నందనుం 
డమంద వేగంబున నొక్కమహానీయపర్వతశిఖరం బుత్వాటించి తెచ్చి పురం 
దరుండు కులిశంబుచేత నముచింబో ఆ నిద్ధరాధరశ్ళంగంబు చేత పీనిం బరిమా 
ర్చెదల గాక యని నిశ్చయించి వళ యశకాల ధా రాధరంబుకరణి మహో 
నాదం౦ంబుం జేయుచు నమ్మహాోళిఖరంబు దథీ.ణకరంబునం బట్టి యెత్తి బాను 
బలంబుకొలంది బహువారంబు లంబరంబునం ద్రిపే దానవునిమిోంద వైవం 
గడంగునంతలోన నయ్యకంపనుండు తత్స) కారంబు విలోకించి దూరంబున 
నుండి రయంబున నర్ధచ౦ం ద్ర బాణంబుల నప్పర్వ కౌ గృంబువిదళించిన నదిరాశ్ష 
ససాయకవిదారితం బె దంభోళిభారాదచారితం బె నకరణి సహా స్త ప్ర కారంబుల 
ద్రయ్యిలై గగనంబున నుండి పుడమిం బడి యె నిట్లు పర్వతా గృంబు వికీర్ణంటై 
పడినం జూచి హనుమంతుండు రోవదర్పాన్వితుం డై, 991 

ఉ. వమిర పీనిచేతిబలు చే నలవీరన శేణ్యుం డై న క్రీ 
రామునిబంట నై వివుతరాశుసుం జంపక పోవనిత్తునే 
పామును దార్ష్యవల్ల భుండు పట్టి వధించినమాడ్కి. వీని సం 
గ్రామమున న్వధించి రఘురామునకు నిగిజయం బొసంగెదన్, ‘992 

క. అని నిశ్చయించి మారుతి, కనుగొనల నితాంతర శక్షకాంతులు నిగుడ 
న్వినుత గిరిమాడి_ నొప్పెడు, ఘనవృశతుం బాకటి గాంచి కడువేగమునన్.998 

శా, కాఖామూ బయుతీంబుగాం ెజికి చంచత్పీ?తిం గీలాలభ్ళా 
ద్రేఖ ల్విచ్చి మెలంగి పాణ వినువీథి న్పాశెకుం దిస్పుచు౯- 
లేఖు లె చ్చంగ నూక వేగమున మషోణీజంబులం గూల్చుచుకా 
నాఖండద్వ్వూతి యె పదాభివాతి జన్యస్థాన మల్లాడలగన్ , 994 

మి. కరులం గూల్చుచు ఘోటక' వుజములకా ఖండించుచు న్వీంకతో 
నరదంబు ల్వొడి సేయుచు న్వినుత దై త్య శె ణులం దుంచుచుం 
గర ముద్వ్భ త్తి భుజ ప్రతాప మడరం గల్పాంత కాలాకృతి౯ 
హరివీరుండు చరించె జనీవిజయ వ్యా పారథా లేయుం డై. 995 

ఫౌ,ఈరీతిం బటుదర్చ మేర్పడ వడ్కొ హింసించుచుం గుద్దు జై 
డు ౦ 



యుద్ధ కాండ ము, 589 

యారూఢిం గడుం జిత్రభంగి ఘనజన్య క్రీడ గావించు నా 
వీఠరాగ్రైసరు గంధజా వాషాతనయు న్వీకింప చె తాళి వే 
పాటర్ జొచ్చి మృ [0 ద్రు6 గన్నరుకుడింభ నే గ ' శీచందంబునన్, 996 

నం అప్పుడు, 997 

శాస్రుద్దుం డై జె వివారించుచు న్నహరిముఖ్యు న్నాననిం జూచి తా; 

చః 

వ, 

స్రద్దుం డై జ ఖలు ట్రై యనక్౦పనుండు నిర్హా ప.0ంచుచు నాహుగ 

శ్వోర్ధత్యం. బలరం జతుర ర్ల శనిశా తా మోఘేనా రాచసం 

విద్ధం జేసి శితా స్తవృ్టి రిస సె న్విక్రాంతుం డై డై వెండియున్. 99 

ఎరుయై హూనువముంతు6 డకంపనునిం జంప్పుటు. శరం 

. ఇన తేజుండు మహోబలుండును మహాహీనసు ఎరచ్చార్యుం డా 
హనుమంతుం డిటు బాణపూరితతనుం డై ర కసిక్తాంగుం డై 

ఘనకోపాన్వితుం డై ప ప్రరూఢవిలసత్ మాజా ద్రిభంగం బ్ర బనూ 
నని తాంతస్సుటకింశుకంబుపగిది౯ చాపాగ్నిచందంబునన్. 999 

చూడ నొప్పుచు దోర్చలస్ఫూ ర్తి మెజియ 
-వలొకవిశాలసాలంబు విజిచి తెచ్చి 

వేగసంపద చెలువార విసరి వై చెం 

బురుషుగతి దాన వేంద్రు నిశిరమునిోాంద. 1000 

కులిశహతి న్వెసం బగిలి కూలునగంబు కియం బరాక్ర మో 

జ్ఞలవానుమత్స)యు క్రకుజసంవాతి చే. డల వేయి వయ్య లే 

ఖలరజనీచరో త్రము డకంపను. డాహవశత్రు,కంపనుం 
డిలం బడి ప్రాణము ల్విడిచె నే మని చెప్పుదు. దత్ప?భావమున్. 1001 

ఇట్లు వృతేప్రహారంబున గతాసుం డై పుడమింబడినయకంపనుం జూచి 

తక్కినరక్కసు లుక్కు సెడి భయథభ్రా,ంతులై యాయుధంబులు విడిచి శిరోజం 
బులు వీడ నంగంబులు వడంక నిట్టూర్పులు వుఛ్చుచు స్వేదబిందునందోవాం 
బులు సృవింప నొండొరులకుం జెప్పక సారెసాలెకుం దిరిగి తిరిగి సూచుచు 

భగ్నమసస్కులె ప్రాణభ యంబునం గనుకనిం బణిచి లంకసాచ్చిరప్పుడు మహో 

బలు లగువానరులు పరమానంద భరితాంతక8కరణు లై సత్హ్రుసంపన్ను. డైన 
వానుమంతుని సాభువాక్యంబులం బ్ర శంసించి యమ్మహోవీరశిఖామణి చేతం జ బ్రత్య 
భినందితు లై తదీయవిజయం బెల్లవారికిం జేటపడునట్లుగా హర్షోత్కర్ష ౦బున 

సింపానాదంబులు చేసి రిట్లు మహాబలనందనుం డగు హనుమంతుండు నాలవ 

నాంటియుద్దంబున రాతునే సేంద్రుం డగునకంపనుం బరిమార్సి తత్సేహచరుల 

న నేకరాక్షసుల వధించి విజయలక్ష్మీ విరాజమానుం డై కై టభాసురుని గీటణం 
చినవిమ్లు దేవునికరణిం చేజరిల్లు చుండ నమ్మహాపీరునిపరా క్ర క వుంబు విలోకించి 

మిన్నునం బన్నిన సురసిద్ధసాధ్యులు బవూవిధంబుల. బ్ర బస్తుతించిరి మహాను 
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భాన్రం డగు రాముండును మహాబలుండ గు లక్ష్మ ణుండును సు నీ వన సృముఖవాన్య 

శ్రేష్టులును విఖీషణుండును బీ తిసంవ్భాష్టనర్యాంగు ఆ "లె మాషులీర నొన్యాడి 
రంత వాత శేము లగు రాతసులు అంకకు౦ జని యకంపననధ ప్ర కారంబు సరం 

బును విస్పపంబు గా నజీంగించిన విని కాత "సే సిశ్చురుం డగురావణుండు కించిద్దీన 

వదనుం డై “ముక్కముహూ ర్త రంబు విచార లో సమానసుం జై యుండి యొ 

కింత థై రకం బవలంటించి మంత్రుల నంపట నవలోకించి  వారితోడ విచా 
రించి నిశ్చయించికత్చూ ర్వా హ్లాంబున సర్వగుబ్యంబుల నవలోకింపంజని శాశ్షస 
గణసంగు ప్త యై బహుగుల , సమావృత యె పళాకాధ్వజమాలిని మై యున్న 

లంకాపురి "సరరంబు నవలోకీంచి వానరగ ణసంరుద్దయై యుండుట కమర రితుం 
డే తత్కాలసన్నిహితుం డై ప్రహస్తుం డనురణకోవిదు నిరీశ్నీం చియిట్లనియె. 

శాక్షసవర్య వై రులు పురం బరికట్టే కబంచుచున్న బా 

రత్షీయ బాహు "ర్యమున నద్భుతవై ఖరి వారి నెల్ల జ 

సవతి గీటణంచి పొలు పారంగ నాకుజయం' బొసంగయా 

దమేండ ఏవె గావె మణ్ దానవు డన్యుం శొకండు గల్టునే. 1008 
రయ రౌసణు6౬డు చపహాస్తుని వానరులమో6దికిం బంపుట. ..థైఢులా 

సీ, ఈయొడ్డు భేదింప నెవ్యారుం జాలరు దానవబలపతీ వె వై ననీవు 

త్ర 

క, 

ర 

వ, 

చేనునో నతీకాయు డిందృజితుండును గుంభక రుండు కు నికుంభుం డంతె 
గాని వేల్పులు చూచికషువడి మనలఈ జుల్మన౯ జూడ కుండయగలగడిమిమెటుని 
వలనినచందాన బలముల దోడ్కని విజయార్థ వ మిప్పుడె వెడలు మచటి 

కీవ వెడలినమాశ్రాన భావి తాత్తు 
లై నదానవవీరుల మానితో గ 
రనము విని భీతి. బజతుకు వ్లవగు లుర్చి 
మృగములు చలించి పజ చుట కేమి యరిడి. 1004 
కొప్పు లవినీతులు మృగములు, చపలాత్తు లయు_కమతులు చలచిత్తులు నీ 
విపులధ్వఏ వినం జూలర్చు ద్వొపములు సీ సింహసగ్టినంబు విన లేనిగలిన్. 1008 
నగచరమై నము విద్రుత, వముగుచుండంగ ననళు. డె నిరాలంబుం_ డై 
జగకీంద్రు డనుజయతము?, నగణితబల భవదధీనుం డగు నిక్కముగన్. 
మణీ యు సంగ్రామంబునందు జయాపజయం౦బుల కవ్యవస్థితత్వంబు గలుగుటం 
జేసి వార్చ కజయసద్భాన నంబువలన మరణంబు సంశయిశీం బగుటం జేసీ యది 
స గ్రాయస్మ_రెం బె యుండు యుద్దంబు లేనియడ శతు త్రువులచేత మరణంబు నిస్సం 
శయం బగుటం ౦జేని యది నయస్కరంబు గాదు ప మదుకార్గవిషయ ౦బునందు 
ప్రతికూలానుకూలంబులు యోచించి పీతం బెయ్యది దానినెణింగింపు మనిన 
వాహినీనాయకుం డగు స్తవాస్తుండు భార్లవుం డను రేంద్రు,న కుంబో లె రాత్ 
సేంద్రున శ్రీ ట్రనియ, 1007 
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సీ, దను జేంద యింతేకుమును నీతివిదు లె ననుంత్రులం గూర్చి సమం చితముగ 
నాలోచన మొనర్చి యరులబలాబలం బటు విమర్శించి భావ్యర్ధ మెల్ల 
రహీ నిశ్చయించి సంగ్రామంబునకు బోవ సమకట్టి యున్నాండ సంభ్రామమున 
జానకీ నిత్తునా పమరం బొన నునా యని మున్ను నీవు న న్నడిగనపుడు 

కే, నునుజునకు నోడి సతి నిచ్చు టనుచితంబు 
పోరు గావింత మని నీకు బోధం జేసి 

కార్యమున కల్తి వచ్చిన గడిపి మెజుస్సీ 

నెరుల వధింతుం గా కేల యూరకుందు. 100% 

శే, వను నీచేత సతతంబు దానమాన, వివిధనసాంత్వవాకస్టంబుల వేయిగతుం 
నర్చితుండ నై తటి వచ్చినపుడు నీకుం బ్రాయము గావింప శేట్రికి రి శ్లవుత్తు. 

చ, తీనయకళ త్రమి త్రృథనధానస్టిము 'లెక్కు_డు గాదు నాకు నీ 

పనుపున నేగి ఘోరరణపండితు రాముని వానితమ్మని 
న్వనచర సై న్యయు_క్తముగ వ్రచ్చి వధించెద నీకుం ప్రీతిగా 
దనుజవ రేణ్య ప్రాణములు దాంపుదునే యింక వేయి యేటికిన్. 1010 

వ. అని పలికి సంరంభ విజృంభితుం డై సమ స్పరాతుస ప్రశస్తుండును శ్నీ ప్రవాస్తుం 

డునగు ప హాస్తుండు సముచితంబుగా రావణునివేత నన్వ్యూతుండై తనముంగల 

నున్నదండ నాయకుల నవలోకించి యిప్పుడు మదీ యదివ బాణాశని వేగం బున 
రణంబులోన నరవానరుల నధించి తేదీయర క్షమాంసాహోరంబుల మాంనాదం 

బు లగుమృ ౫ పత్నీ గణంబుల కా(కలి దీర్చెద మారు శ్రీన్తుంబున బలంబుల 

సంగ్రామంబునకు సన్నద్దంబుల6 గాపింపుం డని పలికిన వారు తడ్వచన, ప్రకారం 

బునం గృతత్వరు లై తేన్మందిరాంగణంబునందు( జతురంగబలంబుల నసంఖ్యా 

తంబుగా గూర్చిన నమృహాచమూకదంబంబు తిగ్యనా నావిధాయుధంబైయనం 

త హేతిచ్చటాసరిస్ఫీతం బె నదవాగ్నిచందంబునం గ్రాలుచుండె లంకాపురంబు 

శతాంగమాతంగ తురంగ భటపుంగవసంకులం బె మ_త్తమాతంగసంకులం బెన 
జలాళయంబుకరణి శోభి త్రై నప్పుడు రాత్ససు లందజు హవిరాజ్యహోమంబుల 

చేత హుతాళనునిం దృ వి నొందించి బ్రాహ్మణులకు నమస్కరించి పువ్పగం 
ధాంబరభూపణంబులం గై సేసి సంగ్రామసజ్జంబు ల నబాణవాణాసనతూణీరత 

నుత్ర్రాణశిర స్రాణగోధాంగుళిత్రాణంబులు ధరించి చీ తిసంవృూస్టనర్వాంగు లై ద 

శగేవునిశాసనంబునం బ,వాస్తునిం బరివేష్టించి రప్పు డావావిరాజ్య గంధ ప్రతివ 
హుండైపరిమళించు చుగంధ వహుండువిసరెనంతీవాహీనీవల్ల భుండ గు ప్రవాస్తుం 

చుచతుద్దధాలం కారభూవీతుండై వై శ్వానరనమప్రభం బే నకవచంబుదొడిగి 
తూణీరంబు బిగించి శ క్రధనుస్సం కాశం బె నకార్శుకొంబు ధరించి సకలసాం 

గ్రామికసరికరస మేతుం డై సమరభేరి వ్రేయించి మహాజనవాయసంయు క్రంబును 
సమ్యక్యాతనుసంయితేం బును మహాజలదనిహ్హ్హషంబును సావాచ్చంద్రార్క 
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భాస్వరంబును మహాోగగధు[బోవేతం బును సర్వాయుధ పరిష్కృతంబున్న కో భనరథగు_బ్రికర్మంబును సువర్ల జాలసంయు క్రంబును మహనీయ, ప భా భాన్ల 
రంబును సుసమాహీి తంబు సగుది వరథం బారోహీంచి బలంబు న భేద్యం బుగా మోహరించుొని శింజినీటంకారంబు సేయుచు రావణార్చితశాసనుం డై పర్టన్థనినదొ సమళంఖదుందు భి కావాళ ను దం గపణవనిర్హోప. ఖీ షణంబుగా, బూర్వద్వారంబున వెడలె భీనుకూపులును మహోశాయుపు నగుప్రహాస్తున్స సచివ్రలు నరాంశకుండును గుంభపహూనుండును మపహోసాదుండును సమున్నతుం డుననుసంజ్ఞ లుగల రాతీసులు భీనునొదంబులు నేయు చునతనియ గ్ర భాగం బునం జనిరి గజయూథనీకాళం బె సాగరంబుకరణి ఘూర్జిల్లుచు ననంతంబె నరాత్స సై నష్టం బకనిం బరి వేష్టీంచి చనియె ని క్తెజంగున బలసంయుతుండై యక్కజం 
బగు లేజంబు దిక్కు లం చక్కటిల్టం గాలాంతయ మోపముం టై ప్రహాస్తుండు రణంబునకుం జనునప్పుడు తీదీయనిర్యాణఘోషంబున లంకలో. గలసర్వభూ తీంబులు వికృత స్వరంబుల మ్రోయు చుండె నుటీయును, 1011 

ధులు ప్రృహస్తున కకుభనిమి త్తంబు లగపడుట, శుకం 
కో ఘనహీన మైనగగనంబునకు న్పైస దాటి మాంసభోజనఖగముల్ 

దనుజునిరథంబునకు మె, బ్ర్లన వడీ యపసవ్యనుండలంబులు నలిషెక్. [012 కొ, జ్వలనజాగ్టీలలు గృక్కుచు నులూకములు వానీమ్రోల నురుగతి వెడ 3౯ దల మునుంగ రాతెనుల్క_లు, కలువము ఈ యపుడు వేండిగాడ్పులు విసకెన్, కే, గ్రహము లనో|ోన్య ముఖము లై కనలు గదుర 
న ప్ర 'కొకంబు ల యుండె నతనిరథధము 
మింద ఖరన్విసనంబులు మిజు. బన్ని 
జబదములు సాంద్రర క్రవర్ష౦బు గురిససె, 

1014 కే, శేతనా గృంబు"పై వ్రాలె గృధ్ర మొకటి 
నిలిత ముగుచంచుపుటమున చె~డ్రి యుభ్యయ 
వార్ళ (ములు వచ్చి త త్రత్యపటుసమ గ్గ 
శోభను వారించే నపజయసూచకము?. 1015 శే, చటులహయగ తిశిమోవి చక్షణుండు, నాతతరణా భికాంశీ యు సూతవంళ జూతుం డగునటి సారథి చేత నుండి, జగతిమింయదం బ్రతోదంబు జూఆ్ పడి యొ, క, అనుపమగతి భిశ్హాడు, దనుజునిని ర్యాణలవ్మీ తత్కా లమున న్వినశించె మజియు ముందటి,కనునటీ యాక స్మి కముగ హయములు మైొగ్గెన్* శే, ఇట్టిడారుణోత్చాతంబు లెన్ని యేని 
దోంచిన గణింప కవ్వులం దోచి పుచ్చి 
రాశసచమూవిభుండు దు రాష్ట్రరభ గి. 
గడు రయంబునం గవీసేనం గదయ సడ 1018 
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ఉ. అంత ననాటసేన భయదాకృతి వచ్చునిశాటసేన న 
ల్లంత్'నె మాచి శ్రీన్తుమున నద్భుత శై లశిలా గపాణి యె 

పంతము మోజు నొకసము బ్రద్దలు వా జి(గ ఏక నాక్టుచు 

నృంశేస మంకురింపం గదనంబున కాయిత మయ్య నయ్యెడన్. 10 19 

మ, ప్పవగానీకవిధంబుం జూచి పటుతీ ప్రస్ఫూ ర్తి శోభి లై 
దువు లంకించి. మహో గ్ర కోప ముడరం దోడో లయా భ్రంబుభం 

గి విజృంభించి మహారవార్భటులు నింగిం బర్వ దుర్దాంతే మై 

దినిజారిధగ్టజినీక దంబ మపు డుద్దీపీం చె జన్యార్థి యె. 1020 
క, మిక్కిలి తేజము కౌర్యం, 'బెక్కుడు భుజవిక్రమం బహీన స్థైర్యం 

బెక్కువ తక్కున లే కిటు, నక్కజముగం జూడ నొప్పె నయ్యిరువాగున్. 1021 

క, అనునమూనింపక యాజికిం జనుబెండు మదం బడంచి శనునునిపురికిం 

బనిచెద మని యిరుదెన వా రనుపలుకు నభంబు నిండె నపుడు తుముల మై, 

క, ఏ మేమె మున్ను దా౭కెద, మామెయి మనలంగ నేల యింక నని దర్పం 

బాముకొన జగతి వణంకంగ, నీను గదియ నడిచె నుభయసేనలు వ్రీతిన్, 

శే. పటురశోత్పాహామున వై రిబలముమిోంది' 
కుటీ శడుతలంపె గాని యం దొకని కైన 

నాపద ఘటిీల్లు ననెడుభయంబు గలుగ 

జేమి చెప్పుదు వారల దీమసంబు. 1024 

ఉ, అప్పుడు మై త్యసె న్యవిభుం డాహవజేత ప్రహాస్తుం డుగ్రుం డై 

తస్పక తీ వ, వేగమును దారుణభింగి రణద్గుణారవం 

బుష్పరఏీది నిండం గవీయూథము డాయంగ వచ్చె నుద్దతిళా 

'దెప్పర మైన పెన్మిడుత దీ ప్త్రవహుళాళనుం జేరుకై వడిన్, [025 

ఛా, ఈరీశిం జనుదెంచురాత సబలొ ఘేళు న్యహాసత్తుని౯ా 

శరారుం బొకుపుపర్యవస్థితుం బ్రవాస్తుం జూచి 'రాముందు ర 

తోరాజానుజు నవ్విభీషణు జనప్తోత్రార్హు నీతీంచి సొం 
పార న్సుందరమందహాసయుతవనక్రాంభోజు. డై యిట్లనున్ 1026 

మ.అనభూ ఘోరచమూూ కడంబయుతు జై యత్యద్భు తాకారు జై 

ఘనశౌర్యంబునం బో రొనర్పం బెనుకిన్న న్వచ్చువాం డీమహో 

దనుజుం డెవ్షీండు 'చెల్పు మన్న విని యాబై త్యాన్వయత్రైష్టుం డి 

ట్లనియెం గృమ్మణి రానుభూవిభునితో నానందసంపాది యె 1027 

చ, అనఘచరిత్ర, వీండు సకలా(స్ర్రువిదుండు పరా క్రమాధికుం 

డనుపమ'బావునత్తుషడు ప్రహస్తుడు బై త్యచమూూ విభుండు ళూ 

రనుతు(డు శౌర్య శాలి సమరం బొనరింపంగ బూని రావణుం 

డనుపం ద్రిభాగసై నియుతు( డై చనుదెంచుచు నున్నబాః డొగిన్. 1020 
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ఆ, ఇతనివేరు విన్న నింద్రాదిదికృతు, లధికధీతిం బజుతు రాహవమున 

నితనిమొట నమ్మి యింగకుం చెశ్చా నీ, దనుజవిభుండు సంధి దప్పంజేని, 102 

ఆ. ఈఖలుండె సుమ్మి యింతకు మూలంబు, వీండు బెగినం జిత్తవీడ 'దెగును 

నీకిశాలి వైన నీదు కేజంబున, నీత్రం జాజి మడియ “కేల దక్కు. 1091 

వ అని పలుకునంతలోనం బ్రహాస్తుండు వానరోసి నీంబు కదియ వచ్చా నిట్టు రాశ్ష 
సబలపరివృతుం డై జె మషోమేఘుంబుకరణి x ర్తి చయ నుహో శ్రే న ౧ంబుచాద్చున 

శవీరంబు గ్రా ఫీమువరా క కమంబునం జను ఉంచూచున న్న భృహాస్తు నవలోకించి 

బలీయం లైన వానర సె నెర్టింబు సంజూతరోవం బై రయంబునం బటి తెంచి 

వముహాప రగ్టితంబు నాక మించిన శాల మేఘంబుకరణి నద్దనుజచమూ నొథునిం 

జుట్టుముట్టి యట్టహాసంబుచేసీన న లెజుంగు విలోకించి రాతుసు లుజయ కాంక్షు 

ఆ " బవిధ చిత్రఖడ్డశ కషి బాణకూల ముసలముద్గర పరిఘుపట్టిస ప్రాసపరశ్వథచక్ర 
చాషప్రముఫనిఖల హేలివ్రాతీంబుల రోచులు పీవీ మిచీనంచు లై దశదిశలు 

నిండ హూ నభోంతరాళ పరిపూర్ణ ౦బుగా మహోనాదంబులు చీయిచు సరభసం 

బుగా వానరులం తొణిన నయుగ్థభయ సై నంబులకు భువనభయంకరం బగు 

సంగ్రామం బయ్యె నప్పుడు. 1081 

రుడు వానరరాక్షనుల మైదవనాంటియుద్ధ ము. చైర్దుం- 

మ,అలుక న్వజ్రధరుండు పంప లయకాలాభ్రంబు వ్యోనుంబున 

న్షళమై పన్ని మహో గ గ్రదారణదృమద్యర ౦బు సాంద్ర ౦బుగాం 

డల 'మొప్పం బరంగింవెనో యనంగం గీకొశే శ్రేణి చె చ శ్యోలివైం 
గలయ న్హోరళిలాగవృష్టి గురిసెం గాఢ ప్ర ప కౌరంబునన్'. 1082 

క, ఎడ తెగక కురియు దట్టపు, జడివానయుల బోలె రాత్రి చరము క్షం బె 

జెడిదంబుగC గవితల్ వై , నడి గొనీ న్ని నిఖలాస్త్రశ(స్తుపర్ష ము సా సెన్. 1008 

మ. పజివై సాలకిలాస్త్ర శస్తతలి యభ్ర వ్యా ప్ప మాశయుం బర 

స్పరసంఘర్థ ణజూత పావకశిఖాశంప ల్నద ద్య్భ్చూతళీ 
కరనానారవగర్ణితంబులు చెలంగ న్వారిదత్వంబు గాం 
చి రవిం గానల నీక దూరిన మొనర్చి నృంగరమ్షోణికిన్. 1084 

న, అప్పుడు మహోపలంబులు కరంబుల నిడుకొని యరిగరులపయిం బడ నేయ రభ 
సంబునం బజ తెంచుచు నంతలోన పృతివీకులు వివిశకరవాలంబు లరికించి 

శిలలతో గూడ గరంబులు దునిసిప్రడ్ల భుజంబులు నజికిన నప్పాపాణంబుల 

మిోందం బడి డి విభిన్నమ స్షకు ల వ్రాణంబులు విడుచువానరులును గార్డు కగుణ 

పృణాదపూర్బీంబు శా శరనృష్టిం "ఫరంగించుదు నట్టహాసంబుగా రథంబులు 
దోలించుకొని గమికాండ డృమోందికి మహావేగంబున నడరునంతలోన నుహో 

శ లశిఖరంబులు శిరంబులమోండం బడినం జూరి తానసీసందోహాు ల సూరశేతు 

రథ చ కృయుగకూబ రాకు సహితంబు గా రూపుసెడో కరూలురాత్త సరథికులును 



ry» యుద్ధకాండము, న్ర్4 

మహోతాలతాలంబు లంసభాగంబుల నలవకించుకొని పాడవిన్యాసంబులం 

బుశమి గృక్కగలం దలపడి యడరునంతలోనం గాలాయసమయంబు లగు 

ముసలళలిబు లు త్తమాంగంబులపయిం బడిన నిమ్పీష్ట్రశరీరు లె శింంబులుపగలి 

గెరిశిఖరంబులవలనం దొరంగస సెలయేళ్ళకరణి సాంద్రంబుగా రక్షధారలు 

(స్రవింపం బుడమింబడి కెడయుమర్కటులును మదపుకేనుంగులడీకొ లిపి తోమ 

రాంకుళ ప్ర హోరంబుల నెదిరివారిం బృహారింప నుంకించునంతలోన విళాలసాల 

తాల ప్రృవాతుల విభిన్నవకు లై రుధిరంబులు గ్రక్కుచు వివృతవడను జై వుశ 

మిం ద్రెళ్లి జీవితేంబులు _ విడుచుగజారోవాకు లగుదానవ్రలును మహేం ద్ర 

ధ్వజసంకాశంబు లై నదీర్హాంచితలాం గూలంబు లె త్రికాని ఫీష ణరభ సాతి రేకం 
బున వడి నడుచునంతలోన నర్థచంద్రసాయకంబులం గంఠనాళంబులు బెగిన 

నదియె వేగంబున నొక్కింతీదూరం బరిగి గతాసు లై చేలం గూటువభీ 

ముఖులును హాయంబుల దుమికించుచు నిశాతంబు లగుకాషేయకంబు లెత్తి 

కొని యొరులం బెగ వేయ గమకించునంతలోన దృఢం బగువాలపాశంబుల 

నురివెట్టి పుడమికిం బడ నీడ్చిన నూవీరి వెడలక తన్నుకొని చచ్చునాశ్వికు 

లగుయాతుభానులును నిశాతనఖంబుల వ్రచ్చి వధింప వీర్రాచేశంబునం జను 

'దెంచునంతలోన నిశాతా్భాంబు లగుకుంతంబులం బొడిచిన గతజీవు లై 

కుఠారథా రానిక్క త్తంబు లగుతరువులపోలికి రోంజుచుం బుడమిం డ్రెళ్లుకవులును 

దీళ్లూగృంబు లగుళూలంబు లెత్తుకొని మహోశనివేగంబున డాయునంతలోన 

వజ్రాశనిసమస్పర్శంబు లగువిడికిటిపోటులం గ్రుమ్మిన భగ్నసర్వావయవు లై గూ 

లుని శా చరులును నొగలు పట్టుకొని రథికసారథిరథ్యనహితంబుగాఘ జాబలంబు 

కొలంది విసరి వై చిన విభిన్నసర్వాంగంబులై పడురథంబులును మహేంద్రధ్వజ 

సన్నిభంబు లగుతుండంబులు పట్టుకొని జిజిజిజం ద్రిప్పీ చేలకు వేసిన జిదు 

రుపలై ధరం దొర౭గుమ శ్రేభంబులును నఖదంత ప్రహతుల శరీరంబులు వ్ర చ్చి 

నన నేకముఖంబుల కోణితంబు లెలుకం జిందజివందజ లై మడయుతురంగం 

బులునుం గలిగి యయా యోధనం బత్యద్భుతేదర్శనం బ యొసం బ్ర వాస్తునిసచి 

వులు నరాంతకుండును గుంభవానుండును మహోనాదుండును సమున్నతుండును 

దలనిగిలివాన రబలంబులకుంగవిసి య నేకశ స్త్రాస్త్రపరంపరలుపర( గించి పేక్కండ్ర, 

నక్క_జంబుగా నుక్కణంగించుచు. బెక్కు తెజుంగుల రణ క్రీడ గావించిన నది 
విలోకించి యలుక వొడమినచి త్తంబున వియ త్తీలం బు త్రలపడ సింవానాదం 

బులు సేయుచు మహారంవాంబున వానరసింవు లగుద్దోనిదుండును డారుం 

డును జాంబనంతుండును దుర్హుఖుండును గ్రమంబున వారలం దలపడి విచిత్ర 

ప్రకౌరంబున శిలాపాదపంబులం నొండొక సేపు. ఫఘాోరంబుగాః జోరు 

గావించి రంత. 1085 
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న్శీ6 గోవీనాథ రామాయణము 

డర ద్వి విదదురుఖజాంబసత్యారులు నరాంతకసమున్నతమహానాదకుంభహనులం జంపుట, వళ 

క పరువడి సంక్రుద్గుండై , గిరితుల్యుండు ద్వివిదు దేకగిరిశృంగవాతి 
న్గురమున నరాంతకాసుకు నజిముటీవధియించి పంపె యమునిం గొలువన్, 

క వ్రో తముండు దురు ఖుం డారయ నొకవిపులవృక్షు వుషరించి మహో 
ఘోరాకారు సమున్నతు, దడారుణగతి. జంపె సురలు తేద్దయు మెచ్చన్, 10837 

కే, జాంబవంతుండు శ్రుద్ధుండై చటుల తేజ, మెసంగ నొకఘోరపాపాణ మెల్టివెవ 
నురముపగిలిగతాసు6డై యుర్వింగూ లె, నసురవరు ండునుహానాదుండద్భుతముగ, 

క, తారుండు లయకాలయ,వమాకారుం డై దారుణాశ్వకర్ల న గవాతి 
వారుణి. గూలంగ వై చెనుఘో నేమునిం గుంభవానుని గురుతరళ కిన్. 1089 

తే, కనసచివు లిట్టు వానరో త్రములచేత 
నిహతు లగుట విలోకించి నెజయం. గినిసి 

రథము పజిపించి కార్షుకరవము లెసంగ 
నగ్నచరబలంబుమోం౭దం ద్రవాస్తు( డడరి, 1040 

. సారంబు గల దొడ్డనారాచ మడరించి యురుకాయు ద్వివిదుని యుబ్బడంచి 
యశనిసంకాశంబు లె నమూ డమృలం బరంగ దుర్ముఖు చేతిబలువు మాన్ని 
కాలకటాకునికౌశంబు లగునూటు వరశరంబుల జూంబవంతు నొంచి 
మవానీయవై శాఖమిహీ రకరోపమదశనాయకంబుల. దారు నేని 

శే. తరుచుగా జిత్తజల్లులు గురిసినట్లు, వహ్నికీలోపమానదు ర్వారకాల 
దండసం కాళశకాండ ప్ర కాండములను, మించివానరపై న్యంబు మోదం బటి పె. 

క. ముభితాత్తుడై ప్రవాస్తుం, డిభసన్నిభకీశబలము లేపు సెడి కరం 
బభిముఖనంవృ_త్తములై ,రభ సంబున ధరణిం గూల రణమొనరించెన్, 1049 

కో పరమౌాద్భుతకరడారు ణు శరబంధన రజ్ఞుజాలనంవృతు-లై భూ 
ధరచరు లనేకు లతిఫీ కరవై ఖిరిం జాంపకట్టుగాం బడి రుర్విన్, 1048 

క్, పడుతలలు తెగుకరంబులు, కోడువడి భిన్నంబు లైన కటకంళంబుల్ 
బొడి యెనయవయవంబులు, చెడుతనున్రులు గల్ కపులు శీ కి. నూలి రొగిన్. తే. ఉభయ మై న్యరవంబు సంతుభితకొంధి,రవముమాడ్కి_ నిత _స్తతొభ్రమణకమున 
మొనసి యావ ర్హ మైనచాడ్చున జెలంగ,దశదిశలునిం డె నిఖలభూతంబు లవియ, 

'తే, ఏమి చెప్పుదు నపుడు సంగ్రామభూామి, ఫఘోరవా నర రాక్ష సభూరికాయ కలితయె ఘనపర్వతకలిత యెన, కరణి నత్యద్భుతంబుగాం గాన నయ్యె, 1046 కే, మతీయు నయా్య్యహవధరిత్రిం దజుచు పజిచు 
కోణికౌభుసంఛన్న యె చూడ నొప్పె 
బొసలోం జై త్రమాసంబునం బుమ్పీతాగ 
మానితపలాశసంఛన్న యెనకరణి. 

ee 

1047 



యుద్ధకాండము. న్శగ్ 

. అప్పుడు మహావీరసమూపహవప్రయు భగ్ననానావిధసాధనమహో ద్రుమయుకోణి 
తౌఘమవోతోయయు యమసహే గర గామనియు వృాదయదశ్నీణ నామ భాగస 
మాంసవిశేషపంకయు వికీర్తాంతకే వలయు విచ్చిన్న కాయశిరో మిన యుసరాగ్టీ 
వయవళాద్వలయు గృ ధ్రహంనసమాకీర్ల యు గంకనారససేవితయు మేధ" ఫేన 
సమాకీర్ణయు దీన 'న్థేదికేనిన్దనయు నగుమహోరుధిరనిమ్న గ భఘర్హాపాయంబు 
నందు వాంససారన నేవి మైనమహోనదియుంబో లె నగాధంబుగాల్టివహిం దె 
దు_స్తర యెనయమ్మహోనదియందు మత్తగజంబులు పడ దృరజోద్వ_స్త న మెననలిని 

యందుం బోలె పహారిరామసముఖ్యులు సంభ్రమంబున నీదులాదుచు వైరం 

బున నొండొరులం బట్టుకొని క్రిందు మోా౭దికీం చెనంగుచుండిరి కొందటు 
మేదోమాంసమ న్టిమ్యపంకంసున నిమగ్నులై పంకనిమగ్నాంగు లై నకుంజరం 
బులమౌొడ్కి_ నిశ్చేమ్లులై యుండిరి కొందజు రుధిరప్ర పవావాంబువెంటం బోన్స 
చుండిరి కొందు నదీప్ర, వావాంబున కెదు రెక్కుసార "క చేవలచందంబున మహో 

వేగంబున కెదుకెక్కు చుండి రప్పుడు ప్ర వాన్తుండుమహోర్ల వంబునందు యాన పా 
శ్రయుంబో లె నమ్మ హాకోణితనదియందు బకీల త్పావకస్ం కాశం బె నరథంబు 
వోలించి యరులమి+ంద చాణవర్ష ౦బు గురియుచు నని హార్యగమనుం డై. డ యతి 

రభ సంబున వివారించు చున్న. దత్చ శారంబుం జూచి నసహింపకవానరవాహినీ 
వల్లభుం డగునీలుండు రోవళభీషణుం డై కాలాంతకునిమాడ్మ్కి. వెలుంగు చుముహో 

వాతఠంబుకరణిం బ్రవాస్తుని కడ్డం బె వానియాటోపంబు నిలువరించిసనమ్మర్కట 
సేనానాయకుని భుజూవిజృంభణంబుంజూచి సహింపకదానవనేనానాయకు(డమ్మ 

పోవీరున కభిముఖుం డై కదియ నడిచి. 1013 

ంధ్టుర్దు. నీలుండు ప్రహస్తునితో యుద్ధము సేయుట చుం 

నాచాపంబు నృవరించి నారి మురయం జండా(స్ర్రుము లన్యవి 

ద్వా పాండిత్యము మణి సేసిన గరం బయ స్త స్తము ల్పంగర 

వార్టీపారశుము డై ననీలునిమహావతు౦బు ఛదిరచి ర 

నో పేతంబుగ నేల నాకె రువీ,.తాద్యు గ్రోరగ ప్ప క్రియన్, 1049 

శా.ఈలీలం బటుభంగి భాత్రి చరసై న్యేశప్ర ముకానల 
జ్యులాభీలనిశాతసాయకముల నృంతాడితుం డై వడి 
న్నీలుం డంతకుమూడ్కి. నల్లి విజయోనే వంబు చింతించుచుకా 

స్థూలత్మాజవాతలిం బ్ర, బ వాస్తు " ననిలోోం దూలించెం జ్యత్రంబుగన్ . 1000 

4 వ్రే టున బుట్టుకోప పమున వెండియు బాహుబలం ఛలర్ప దో 

హాటబలాధిసాథుండు ప్ర పృవాస్తుఃడు నీలునివిరాంద దుష్టుం డై 

వాటముగా లయాంబువము వాన సృజించినమాడి. వీగతో 

నూటిగ కాణవృష్టి కడుంజోదస్టముగాం గురియించె నుద్ధతిన్. 051 

వ ఇ ట్లసంఖ్యేయంబులై యనివార్యంబు లై యప్ర మేయంబులై తండోపతండం 
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బులె పజ తెంచు ప ప్ర హా స్తహ _స్తము క్ ౫] సకాండ ప కాండంబులు చారింపన 

లవిగాకనీలుండు సమిాలితాయుం డె “పడి పొనకుం దొరంకనిసుం దరవృవ భంబు 

చందంబున: నొండొకే పూ రకుండి వెండియుంగో పంబ గ్లలంబగుటయురోవనీష 

ణుండై యొక్క_వి శాలసాలంబు లీలంగేల నందుకొని మండలప్ర కారంబున జిటి 

జిజం ం దిప్పుచు పుంఖానుపుంఖంబు'లె పజ తెంచుసాయకజాలంబు జడీయ 

నడుచుచు గరుడానిల తుల్య వేగంబునం బజిచీ లాఘవంబున వానిరథంబుమిం 

దిక లంఘీంచి మనోజవంబు లగుఘోటకంబుల6 జదియ మోది సూతుం 'దెగ 

టార్చి మెజుము మెజిసినట్లు మెజటియుచు6 జి త్ర గతులం దికుగుచు లకు గోచఛ 

రుండు గాక తదీయ శేతుదండంబు-విజు గం దన్ని కాంచనవలయభూవీ.తం బై న 

దృఢ శకార్శుకం బొడిసి పట్టి వేదండం బికుగండంబు విటిచిన తెజింగున నవలీల 
భంజించి ) శకట శేయూరింబులు ధరణిం గూల్చీ నింవానాదంబు( చేసిన నాప్ర 

వాస్తుండు విరథుండును వాతా శ్వుండును హూతసారథియు నై కాలాయసమయం 

బగుముసలంబు గొని నీలునిం దలపడిన బలవంతులును జూతవై రులును 'వాహీ 

నీముఖ్యులును సింవా కాప్రాలసదృళులు సింహశాప్టూలవి క్ర ములును సమానస 

త్వులును విక్రాంతవిజయులును సమరానివ ర్తులునుముహోవీరులును బరస్సరజయ 
కాంతులు నగునాప్రహ స్పనీలురకు వృత్ర “వాసవులకుంబో లె ఫహోరంబగుద్వం 

ద్యోాయుగ్గంబు సెల నప్పదు తీళ్ణూ గ్ ౦బు .లగునఖదంతంబుల శరీరంబులు 

వ్రచు నిత లేతరప్ర పృహారంబ్లుల శోజీసదిద్ధగాత్రులై లై పుష్ప తాశో కంబుల చందం 
బున నలరుచు ,సమానవి శ్ మురిబునం బు నెక 1052 

అసురబలాధి నాథుడు: ప ప్రహస్తుడు నీలునిఫాలమందు వే 

ముసలము ద్రిప్పీ వై వె చిన సముద్ధతి క ణితదిగ్ధగాక్టుం డై డె 
యసమున నబ్బలీముఖబలాధిపుః దొక్కనుపమహోజము 
న్విస విన వీచి "వై చె రజనీచర భ_ర్తయురంబునం బడన్, 1059 
దానికీ నించుకై న మది దల్లడ మందక యోర్చి యు,గ్రు,( డై 

మానసపీథిలో దురభిమానము మిజంగ బాదసంహాళి 
న్థానుగ నుర్వి గ్రుంగ నసమోనలసన్హుసలంబు( బూని యా 
దానవు. డంతకాకృతి ముదం బలర నను దెంటునంతలోన్.. 1054 

యుడు నీలు (డు చుహాస్తునిం జంపుట. శ్రఢాం- 

. వాని తెజింగు!. జూచి యల చవానరసె సైనష్టవభుండు హూవ్యభు 
కర్ఫూనుండు క్రుద్ధుం డై చటుల ఘోరమహోపల మొక్క టుద్దతి౯ 
డానుగ 6 గేల హోన్ ఏ రభసం బలరం జనుచెంచి బల్విడి 
స్టానవ్లు నె త్తీిమాందం బశ దప్పక వైచి బలం బెలర్చంగన్. 1 

చ, హరిబల నాథము క్స్ రినాశనితుల్యశిలాభిసంహా ప్రిక్లా 
గురుకులిశావాతిం బగులు ఘోేరనగా గృముభ'ంగి యామినీ 



యుద్ధకాండము, {9 

చరునికిరం బొగిం బగుల జయన్టిన వాడు గతాసుసత్తు Se జ 

పరువడి ఛిన్నమూల మగుపాదపమో యనం గూ నురగీర్, [4 

. ఉపలభిన్నో త్త తృమాంగుండై యురిగఃగూలి యున్న దనుజునంగం: ౮౩ నుండీ 
మొక్క_మొగిశబాజటినగముననుండి నిష్టు, రంజుగా. "బాలు = న. త 

FE - 

. ఇట్లు నివాతుం డై గూలినప్రవాన్తు నవలోకించిరక్కనులుకో కమం... ఎన 
బున జెనంగొన న వీరావేశంబున నవ్వనరచాహినీనాయకుం భా: “పయ 

జూటోపవీడితు ల లై యతనిమో,ల న నిలువం జాలక సేకుబంధం- డాం ఫై 

బె నసలిలంబుచందంబున నరదలు. బొడవడంగిన వాతశేప- బళా. ప 
నిరుద్భము 'ైై "ల లంకకుం బజుచి తీ వం బగుకోకార్హ వంజువ వ Fr జ్ 

లై నకరణి భ్యానమూకత్వంబు నొంది యుండి రశ్తెటంగున మహాబలం అగ 

వీలుం డెద జై దవనాటియుద్ధంబునం బ్ర బ్క వాస్తునిం బరినూక్సి స్వకృ తాద్భుతకర్శ్య c 

బునం బ్రశన్యమానుం డగుచు "పేజయబత్మీవిరాజమానుం డై చబాణక్షతసం 
జాతం బెనవా త్త నెత్తుటం దోంగి సంధ్య భ్రంబుచందంబున వెలుంగుచు 
నలత్ష్మణుం డై డ నరామునికడకుం జని నమస్కరించి యమ్మహాత్తునిచేత నభి 
నందితుండై సంతసంబునం బొడలు చుండె నంత వాతశేమషు అగురాశుసు 

లదియీ పోకగాం బోయి రాత్షసవల్ధ భుం డగుకావణుసందర్శించి శ్హోకగద్దదకం 

కులె లె రాతసపసైన్యనాథుం డగుప్రహస్తుండు వానరమైన్యనాథుం డ డగునీలుని 

చేతసంగ్రామరంగంబున నివాతుం + డయ్యు నని యొజింగించిన విని రావణుండు 

సె న్యపాలనురణ శ్ర శ వణసంజాతకోకంబునువానర మై నస్టీపాలవిజయశ్ర వణసంజూ 

తన్గోధంబును జంటయె సెనంగొని చి త్రంబుక లంచిన. గలుమీకృ తాంతరంగుం 

డై నింద్రుం డమర యోధముఖ్యులం "బోలె యాతుధాన యోధముఖ్యుల నవ 

లోకించి ౬ యిట్లనియె. 1058 

హరిబలనూదనుం డగుబలాభు్యు(డు మద్చలనాయకుండు సం 

గరమున సెన్యసంయుతముగా రహీ నెవ్వరచేతం జచ్చె న 

య్య్టీరులు మహావుతు ల్బుజబ లాధికు లుగ్రులు వారిమోాం౭దికి 

న్షీరుస నలంతులం బనిచినం బని గా దవమాన మయ్యడి౯, 1059 

స కు వెడలుట. రురు రావణుడు నెన్యసమేతుం డై యుద్ధమున వెడలుట. శరం 

. అని కిక నేన వే చని దవాగ్నియుం బోలె శితాంబకార్చుల 

న్వనచరసె నికాటవి నవార్యగతి న్వడి నేర్చి జనస్టమే 

దిని కటు కీశర క్షములం దృష్టి యొనర్చి న శేంద్రుల నయం 

బున జమువీటి | కంకి జయముం గొని వచ్చ ప నీషణరఘువన్. 1000 

. అని పలికి రాతనసరాజముఖ్యుండును లోకనిడ్రావణుండును నిర్జితై రావణుండు 

నగురావణుండు వరమకోధుం డై దిగ్గనం బరమ్మాసనంబు డిగ్గి "యుగాంతవాత 

వ్రేరితవై శ్వానరుభంగి హోభగ్లుభ నానమండురోమవికేమంబున నిరువదికన్నులు 



న్5్0 గోపీనాథ రామాయణము 

పదీ పవహ్నీ కుండంబులభంగివెలుంగ ననర్భమణిగణ ప్ర భాపటలజటిలకిరీట శే 
మా యథ ఏ 
యూరహో రాదివివిధ భూవణ ప్రభల చేత నాన్ఫతుం డే శంపలతోడం గూడిన 

నీలజీమూతంబుకరణి. జెలంగుచు. గృ శానుసంకాళం _బెనకంటకంబు దొడి॥ 
తూణీరంబులు బిగించి శరశ రాసనంబులు గ కొని జ్వలత్చొావకసం కాళంబును 

దురంగో త్తమరాజయు క్షంబును సరా్రయుధనంపన్నంబును గింకిణీసవా స్ర 

విభూవీ.తంబును సముగ్ల థితశీతుదండంబు నగుకాంచనరథం చబారోహించి 

దశళిఖర సమన్వితం జె సనీలాచలంబుమాడ్కి. దళళిరంబుల నొప్పారుచు రాక్ష 

సులు సేయుపుణర్టి స్పవంబుబ చేత బూజస్టమానుం డై శే లజీమూతనీకాళ 

రూపులును మాంసాశనులును బావకద్ ప్తనేత్రులు నగు రాక్షస రాజముఖ్యు 
లచేత నభిసంవృతుం డై భూతపరీవృతుం డై నరుద్రునిచందంబునం జూపట్టుచు 
కంఖ భేరీపటహా ప్రణాదసమాస్ఫోటిత వమ్వైళిత సింవానాద పురస్సరంబుగా. నతి 
రభసంబున రణంబుసకు వెడలె నప్పు డత్నిపిజుందం బర్వసమయఘూర్ల 
మానమకరముత్స క చృపకాకోదర ప్ర ముఖని ఖల సత్వీస మన్వితముహోర్ష వౌఖుంబు 
కరణి ఖూర్లిల్లుచు మహోత్తుంగ మూతంగళశ తాంగ తురంగసుభటసంకులం 

బై నరాతసపసైన్యంబు భయంకరగతి నడిచె మటియు నింద్రజితుండు నకం 

పనుండు నతికాయుండును మహోదరుండును బిశౌచుండును ద్రిశిరుండునుగుం 

భుండును నికుంభుండును నరాంతకుండును సముచితయానంబు లారోహించి 

మణిమండనమండి తాంగు లై పూచినయకళ్ కంబులకరణి నలరుచు రానణుని 

యిరుగలంకులం జని రి ట్లద్భుత ప్ర కారంబున నగరంబు వెలువడి మహా లేజుం 
డగురావణుం డ గృభాగంబున మహార్ష వాభ్ర స్పనితం బై పాదపశ్రేలహాస్తం 

బె సముద్యతంచై యు్య౦ బె నిండీ యున్నవానరహై నింబు గలయ నవలో 
కించునప్పుడు. 1061 

చ, అలఖభుపరా[క్రముండు భుజగాధిపబాహు(డు రాఘన్రండు సొం 

పలర లసద్భలానుగతుఃడై పృథు తేజ మెలర్ప బొల్బ్చి యు 
జ్ఞ పలదతిచండ భంగి వెస వచ్చుసురాగుల జూచి శ స్త్రభ్ళ 
త్తిలకు విభీషణుం గని సుధీరతుం డాతనిశోడ నిటనున్. - 1062 

చ. సునిశిత శేతువర్యవృథుళూలవరాయుధచక్రజుష్ట మై 
యనుపను శే లసన్నిభ గజాన్విత మై సదభీరుయు క్త మై 
ఫఘనగలి వచ్చుచున్నది సఖా బల మెవ్వని దీబలంబు మా 
కనువ్రుగ నింతయుం దెలుపు మద్భుతము న్ముద నుంకురం జెడిన్. 1068 

చీడ విభీషణుడు రామునకు రాక్షసవీరుల నిరూపించి చెప్పుట. తుథుం- 

న. అని యడిగిన శక్రసమాన ఏర్యుం డగువిభీవణుండు రామునితోడ మవోక్తు.. 
లగు రాక్ సవుంగ వుణబణ ప్ర వేకంబు నిట్లని చెప్పం దొడం౫. 1061 

ను. తరుణాదిత్భసమానవ క్ష మలర న్గాతీథ "రేంద్రోపను 



యుద్ధ కాండ ము. 

ద్విరదస్క_౦ధము నెక్కి యాత్త్యవిలస భ్రేహాతిభారం బునం 
గర మేపార(6గం దన్మ హీభశిరముం గంపింపంాం జేయుచు౯ా 

స్థిరమై వచ్చెడువాః డకంపను(డు ధాత్రీ నాథ పీక్రీంవుమా. 

“చ, సురు చీరసింవా శేతువ పరిశోభిత పేమశ తాంగ మెక్కి ఖీ 

కరతరశ క్ర చాపనిభ కార్ష్ముకటంకృతు లాచరికీచుచుం 

బరమివివృద్ధదంష్ట్ర/కరిభంగి మదంబున వచ్చుచున్న వా 

డరయంగ నిం దజిత్తు మనుజాధిప ఫూారవర ప్ప, ధానుండున్ , 

చ్. చతురత్వంబున ధని ౭ యె కవచి యె చాపంబు సారించుచుక౯ా 

వితతస్ఫీతరథస్థుం డై జె కివి క్రీవి నగ్టీచ్చుచున్నా౭డు వో 

డలికాయుం కతివ? కృముం డతిరకభుం డాదిక్ళ రాట్సన్నిభుం 

డతికాయాఖ్యుం డ డతుల్యమానుః జతికౌర్యాటోపుం డుర్వీశప్రరా. 

చ, నవరవివింబకుల్యనయనంబుల ర_క్తిమ మాజి ఘంటికా 

రవజనిత ప్రణాద మగురమ్యగజేం ద ము నెక్కి (క్రుద్ధుండై 
సవనమపోవలాహాకముచాక్పున గర్హలు సల్పుచార ముం 

దివిరి రణాభికాంవం జనుదెంచెడువాండు మహోదరుం డొగిన్. 

మ.ఘన సంధాస్టిభ్రగిరిప్ర కాశమును సంగ్రా మోచితంబు నిన్నూ 

తనజాంబూనదచి శ్ర భాండ మగు జూత్యశ్యో త్తమం బెక్కి శో 
భనశం పారుచినద్ధతీక్తచటులస్రాసాన్వితుండై మహో 

శనివేగంబున వచ్చునా డల బీశా"చాఖుర్ధండు ధాశ్రీశ్వరా. 

చ. హిమకరసంప్ర కాశవృవభేంద్రము నెక్కి. తటిత్సరముప్రభం 

బమితేబలంబు దీళ్ళము మహోశని వేగము కాలదండనా 
రము నగుశాతమఘూలము కరంబునం బూని చలం బెలర్పృ సం 

శ్రమమున వచ్చువాడు నరపాలనుణీ త్రిగ్రుం డనంబడున్. 

ఉ. గాఢధనుస్దుణస్వ్టీన మఖండగతిం జెలంగ “వ్రథస్థుయై 

గూఢపదేంద్ర "శీశనము గొబ్బున నం గ్రాలలో నచ్చువా డనా 

లీఢ భుజుండు ఏరాక్షసకులీనుండు మేఘుసనూనుండుం బ్బథు 

వూ్య్యూఢసుజాతవమే (డు రణోగ్రుండు కుంభుండు నాండె వూూడుమా. 

మ.తతజాంబూనదవజ్రజుష్టము ప్ర ప్ర దీష్టంబు నధూమం బనా 

వాతసారం బగుభూరిఘోరబరఘం బత్యుద్ధతిం దాల్చి యా 

దితిజానీకముఖోల్లస క్తి తిలక్ మె మై థీరోద్టతి నర్టేచ్చువాం 

డతిళూకుం డతిఘోరకర్తు (డు నికుంభాఖ్యుండు రాజో త్తమా. 

మ. పటుచాపాసిశరాఘజుష్టము బృహాద్భానుప్ర ఫీశ్రాశము 

నటుల ప్రాంశునుణిధ్షిజంబు నగు భాస్పత్స్య్థందనం బెక్కి_ యు 
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ర్ర్ల్లి గోవీనాథ రామాయణము 

త్ర_టరోవంబున వచ్చువాండు పృభుశ్ళంగలి ణిభృద్యోధి రా 

త్ర సట వర్యుండు నరాంతకుం డ నెడువాం డత్యేంతేశౌర్యుం డిలన్, 1018 
వ. మణి యు దన్శధ్ట దేశంబున నానావిధఘోరయాపులును వ్యాఘో?క్రనాశేం 

ద్రన్భుగేం ద్ర ముఖులును వివృద్ధ నేత్రులు నగురవ్లోవీరులు పరివేస్టింప సూక్ష్మ 
శ్రలాకంబును శరదిందు ప తిమంబునుబరనుకోభ నంబు నగుసీతచ్చ త్రంబు మ్స 

కోపరి భా గంబున నబర, దళశీరీటముణిరోచు అంబరంబునకు. జిత్రాం బుదత్పుంబు 
సంవాదిరిప మేగువింధ్యో పమం బగుమహాకాయంబు గ్రాల భూత పరివృతుండా 
స్రద్ధుం డై నరుద్రునికరణిం 'బేజరిల్లుచు దివ్యరథాధిరూఢుం డై యుదయ 
మహామహీధ రా గంబునం బొల్బుమానర్రాండునిభ గి వెలుంగుచుంజను చెంచు 
చున్న వాడు నుహేం దృనవై వన్వీతదర్పహంత మొన రావణుం డని మూవి చెవ్బీన 
నారఘుకుంజరుండు విన్మితుండై యరిందముం డగువిభీహణు నవలోకించి 
వెంకియు నిట్లనియె. 1075 

రుడు రాముడు రొవణుని తేజమును డ్రై శంసీంచుట, శయం 

చ కరములచే దురీషు. డగుకంజవన వియుమాడి_-నీనిశా 
చరపతి భూరి తేజమున జాల వెలుంగుచు నున్నవాం డపహో 
తిరముగ పఏీనికిం గలప్రదీ _ప్పజగంబుల నెందు+ గాన మ 
చ్చెరువు ముదంబు కోపమును జేయుచు నున్నది వీని జూచినన్, 10 

తే, అనఘ వీనిప్రభావ మేమనంగ వచ్చు, చేనగంధర్వకీన్న ర దితిజయ శు. 
దానవోరగసిద్ధుల కై న వీని మేని కీడై నరూపంబు గాన మెందు. 1016 

క అందబు( బర్వత సన్ని భు, లందు నగశ్ళం౫గ యోధు లందటు ఘూారుల్ 
అందజు దీప్తాయుధధరు, లందజు సమరోగ్తు లిదళాస్యుననుచరుల్ 1077 

తే, ఈదశాస్యుండు మోదసంపాదిదీ పుభిమదర్శన రాతసోచేతుం డగుచు 
గాత్రవ, త్తీక్లభూత సంకలితుం డై నయంతకునిచందమునం జూడ నయ్యె నవావా, 

లే. తప్ప కీపాపచిత్తుండు దై వికమున, నమర మద్ద ్ యృష్టీపథగతుం డయ్యె నేండు 
జానకీవారణజనితం బె నక్రోధ,మిపుడు వినియోగమును బొందు నితనియందు. 

. అని పలికి వీర్యవంతుం డగురాముండు చాపం బందుకొని శరో త్రమం బెక్కు. 
వెట్టి లక్షుణసహాయుండై వె రిరాకకెదురునూచుచుండె నంత ఘోర వర్తాయుధ 
ధ్వజం బె నరాత,సబలంబు గదియ నడిచె నప్పుడు రావణుండు మహోబలులగు 
రాతునుల ననలోకించి యి ట్స్లనియె. 1080 

ర్ 

“ంధ్రుర్లు వానరరాతసుల యాజవనా6టి యుద్ధము. శ్రియం 
- దానవులార యిందజ మొక్క మొ త్రమై కడువడి నగరంబు విడిచి యనికి 

వచ్చితి మిక పివర్యు లీచందంబు నెజ్ం॥ రయం౦ంబునం బురము సొచ్చి 
విచ్చలపిడిం గడు వుచ్చరంబునం బుర మాకృమించి నుథింతు రటు గాన 

యయ చర్యాగ్భవాములందు సాలా గృముబయందు గోపుర ంబులయందుఘాోేరబై త్యు 

en 



యుద్ధకాండ ము. ర్ర్క్ 

కే, లుఆక నీశ్ళంకు లై గాచి యుండువారు 
గా నియోగింపుం డని పల్కి కకినడైక్య 
నందనుల నేర్చరించి యందంద నిలిచి 

పురము రజ్నీంపుం డని పంచి పొలుపు మించి. 1081 
ంరుర్థూ సునీ (నుండు రావణునితో యుద్ధము వేసి మయూార్సిల్లుట ఒయైయురా 

వ. రథంబు రయంబునం బజుపించి మహామినంబు పూర్ణం చై బై నమహార్ల వౌభం 

బుంబోలె వానర వాహీనీసాగ కౌభంబు విదాకించుచుః దతేయంజొచ్చి విచ్చు 

లవిడి గుణప్రణాదంబు సేయుచు సాంద్రంబుగా శరవర్ష రబు పరంగించుచ 

రణంబు గాపంసం దొడంగిన నతనియాకోపంబుం జూచి సహింపక నీ 
వుండు విపుల్మోవుం డై బహువృశునానుకందరం జై నయొక్కనహీ ప్ధరా 
శం బుత్చాటించి తెచ్చి రావణుని కంబు వచ్చి యచ్చిరువు గావించుచు 

మచ్చరంబున నతనిమింద వై చిన నద్దశముఖుం డత్తెణం గాలోకించి శీ్రుం 
బున దపనీయపుంఖంబు లైన ప్రచండశాండంబులు పరంగించినం బ్రవృద్ధోత్తమ 

సానువృక్షుం చై నయయస్టీ చలశీఫీరంబు రావణ బెాణాభివాతం బె సవాస్తప్ర 

కారంబుల వీరిని పుడమింబడి యె నిట్లు రాశ్సనాథుండు పర్వతశ్చంగంబు భూ 

ర్లంబు చేసి రుష్టుండై గుణంబు సారించి మహాహికల్పంబును మహాళనితుల్య 

నేగంబును ఏను ్వ లింగ పటలీనంచారఘోరంబును జ్వ్యీలనజాకలాఫీలంబును గా 

లాంతకాభంబు నగుశరం బరిటోసి వథార్థంబు ను గృీవునిమోందం ద్రియోగిం 

చిన నది మెటు౭యగు మెజిసినట్లు మెజయుచు మిడుంగుతులు సెదర రావణ 

బావము కం జె శ కాశనితుల్య వే గంబునం బటి తెంచి గుహేరిత మైనమ 
హోశ క్రి క్రాంచంబుంబో లె సుగ్మీవువతుంబు భేదించిన నవ్విన చరనాయకుండు 
సాయకా ర రుం డై చేష్టలు దక్కి - గాఢమూర్భాపారవళ్యంబున మై మెమటిచి నినా 
దంబుసేయుచు. బుడమిం బడియె నిట్లు ,నినంజ్ఞుండై. పడినను గీ ౩ గ్వీవ్రనిం జూచి 
యాతుభాను లందటు( బ్రృహృషము లై ల సీంవానాదంబులు సాలరగం జిందంబు 

లొ త్తి రప్పుడు వాతముండును గవయుండును నుషేణుండును బువభుండును 

జోరితర్యుఖుండును నలుండు ననునార్వురు వానరయోధులు వివృద్ధకాయు.లై 

మహోన్నతంబు లై లైనకేలంబు లుక్పాటించి తెచ్చి ఘోరప్ర పకారంబున 

నొక్క పెట్ట రావణుని రాద వె చిరి. 1082 

చుడు గవాతాదు లార్వురు రావణునితో యుద్ధము చేసి మూర్చిల్లుట. తథా 

చ. అలిగి దశాననుం డతిరయంబున ఘూోరశితాగృసాయకం 
బులం గపిము క్షశె లముల బొందు జూర్జ్యము చేసి క కమ్మజిం 
బొలుపుంగ దీళ్లువ జ ముల బోలిన కాం చనపుంఖమార్లణం 

బుల వడి వార 5 లార్వరును మూర్చితులై ధరం గూల "నేసినన్. 1088 
క, ఆవనచరవీరులు రృతో వరపటువాపము క్షఘోరశక రాఘ 

150 



ర్గ్4 గోపీనాథ రామాయణము 

వ్యావిద్దగా త్రు, లై 3 మూర్భావళు లై తె ధరణిం బడిరి సాలముల కి శ్కయన్, 1084 
ఉ. అంత దశాననుండు సముదగ్శ మహో) గ్రృననాట పై న్యముం 

బంతము మాజి దీ వ్రపటు'బౌణముల న్వెసం గప్పుచు న్మది 
నృంతస మంకురింపంగ ఘనాఘననిస్వనము ల్బెలంగం గా 

లాంతకులీల వి క్రమవిహోరము సల్పె నవార్యవై ఖరిన్. 1021 
వ. ఇట్లు రానణుండో సంరంభవిజ్భ్బంభితుం డై వి విక మృక్రీడ సల్పిన నతనికో లల 

కోరక బాణతుతసంజాతర క్షధారాసంవీక్ చేవు ల సుహానాదంబులు * సేయు 

చు భయళల్యవిద్ధు లై అ వానరబలంబునం గల మేటీమగ 'లెల్టం దొలంగి శర 

ణుస్టం డగు రామని శరణు వొచ్చిన నమ్మవోత్తుండు పహారల 'కభయంబు దెల్పి 
మహాధనుర్ధరం డై గుణ ప్రణాదంబు: గావించుచు రయంబున తావణున కభీ 

ముఖంబుగా నడరిన నప్పుడు లత్ష్మ్మణుం డంజలి గీలించి పరమార్థయు ర్ం బగు 
వాక్యంబున ని ట్లనియె, 1096 

యైర్ణా లక్షణుండు రావణునితో యుద్దము చేమ రామానుమతిని గోరుట. చయం 

శా. దేవా దేవరవారిదివ్భవిలస ల్లేజంబె చేదోడుగా 
చేవారి ప ప్రభుం డై నయీోదశముఖు నీరోదతిం జంపంగా 

భావంబరదుం దలంచినాండం గృప సంభావించీ నా కానతి. 
మ్మవై రం బరిమార్చి నీకుం బ్రమదం బే నిత్తు నిక్క_ంబుగన్. 1087 

క, అన విని సత్యపరా క్ర ము/; డనుపను కేజుండు రాము డాసౌామిత్రి 
స్ధృనకరుణాలోకనమునం గనుంగొని మృదుపూర్వకంబుగా నిట్లన్యెన్. 1088 

వీ ళూర శేఖర దళాస్యుండు మహావీక్యుండు రణమందుం జిత్రపరా క్రముండు 
కడు6 గిన్మ_ వొడమినసప్పుకు వానిముంగల బలవారాడిక లన ఏ“ నిలువ లేరు 
తచ్చి ద్రము 'లెతీంగి త్వేచ్చి ద్ర ములు గాచి కొనుచు యత్నంబున ధనువు వేత 
న ప్రమాొదుండవై యాత్ర త్మీరత్సణమందు నేమటి కరుల జయింపు మాజి 

కే. ననుచు దీవించి ౩ యనిచిన నమ్మహోత్తు. 
డన్నచరణంబులకు మ్రైక్కీ_ సన్నుతించి 
కాంగిటం గదించి యనునుతి గాంచి చాప 
మందుకొని చనె సురవై ౭ కభిముఖముగ. 1089 

వ, ఇ _త్లెజింగునం జన్, 1090 
మ. కనియె న్రాజనుతుండు కక్టెదుట రాత వ్రేక్షణుం డై భన 

స్వనుండై. యుద్యతచాపుల డై డె పటుశర వ్రైతంబులం శీశసై 
న్యనికాయంబుల గీటణంచుచు మహోగ్ర కారుం డైసం భ్రమం 
బున సంగ్రామము సల్పురాశ్సపతి న్ఫూరి ప్ర ప తాపో హోద్ధతున్. 11091 

రురు హనునుద్రానణులు ముష్టి న ద్ధము నే నిట, ర్టైరురా 

న, ఇట్లు విలోకించి సంరంభవిజృంభితుం డై జె మార్వీ నాదం బులు? సేయుచు డాయం 



యుద్ధకాండము ర్ల్బ్ 

జనునంతలోన బలవంతుం డగుహనుకుంతుండు డర్పంబు మెజియ నేర్పున 

సౌమిత్రి, ని వారించి భయంక రాకాకు డై కల్పాంత కాలంబునం దుష పటు 

ప్రతావన్ఫుటాట్టహాస ససముచ్చలితి బపహ్రూండ కోశుం డై నకూలిపోలికిం గ్రాలుచు 

మహేం,ద భ్వజసన్ని భం బె నదకీ? సభుజం బెత్తి వాల ప్రచలనంబున ౩ రావణ 
పము కృకాండంబులు జడియం జేయుచు? చాదవిన్యాసంబున నురీగీతలంబు 

కంపించే నత్యంతరభసంబుగా. రావణునిరథభంబు డాయంజని ప్రళయ కాలజీమూ 

తగన్హాసముజ్జ ృంభ ణగంభీరభామణంబుల నిట్లనియె, 1092 

చ. నరసురయత కిం పురువ. నాగ నభ శ్చరసిజ్ణనా ధ్యూలన్ 

దురమునం దోలినాండ నని ద్రుళ్లైద వింతకు మున్ను మద్భలం 
బెటుంగవు నాదుదవ్నీణక రేం దము జూడుము పంచశాఖ మై 
కజక్ జు నీదుజీపితము గ కొన "నుద్యత మయ్యె రావణా. 1098 

క. అని పలికిన మారుతేనం,దను వాక్యం బాలకించి దశముఖుండు రయం 

బున గోపోచద్రే కంబున(, గనులం దామన్ర్రురుచి నిగుడంగా నిట్లనియెన్. 1094 

శే. కరతలంబున న నన్ను శీషఘ్రమున వ్రేసి, శాశ్వతం బై నభూరియశంబు నొందు 
మువల జ్ఞాకవిశ్ర్రాంతుండ వై వై ననిన్ను, సాక మొందించి పుచ్చెద నగచళేం దః 

క, అన విని హనుమంతుం డా,దను జేంద్రుని. జూచి తొల్లి తప్పక నాచే 
వినిహాతు. డై నభవన్నం,వను నతని శూరవరునిం దలంచుకొను మింకన్. 1096 

క, నా విని సుతనామశ శ్రవ ణావిర్భావా రివర్ధి లాటోపుండై 

రానణుండు కరతలరబునం బావనివతుంబు వే సెం బటురభసమునన్, 109? 

వ. ఇట్లు మారుతనందనుండు దళ గీ గ్రీవకరతలాభివాతుండై. సాశెసా కెకుజలింఛుచు 

నొక్క_ముహూ ర్త రం బుండీ శేపన్వి గావున వెండియు స Ey బవలంబించి 

క్రుర్గుం డై వజ్రాశనిసమస్సర్శం జై ననిజక కరతలంబున సమర చేది. యగురావన 

జానోయుర౦బు జీ సిన నద్దశ గ్ గ్రీవుండు మహాత్తుం డై నవానుమంతునికరతలంబు 

న నభిహతుం క నము హేంద్రునిన బ్ర ప్ర ప్ర హోరంబునం 6 గూలినపర్వతంబుకరణి గా 

ఢథమూ ర్భాపారవళ్యంబున కఢంబుపె సె ప చై శి కొండొక సేపు చచ్చినట్లుండె నిట్లు 

పవనతనయకరతలతాడితుం డై పడీనరావణు నవలోకించి గగనంబునం బన్నిన 

దేవర్షి బ్ర హారి క్లినురసిద్ధసాధ్యులును = మహీతలంబున నున్నవానరులునుసర ప్రవ్చా 

వ్రచిత్తు "లె వె పాధువాక్రంబులం బావనిం బ్రశంసించి రంతం గొంతవడికిమూర 

చేత మహో తేజుం డగురావణుందు వానుమంతు నవలోకీంచి వాన కేంద్రా నీవు 

శత్రుండ వై నను భుజావిక్రమంబున మిక్కిలి శ్లాఘనీయుండ వై తీ వని పలికిన 

నవాష్టనరో త్త త్రముండు గాపణున కిట్లనియె 1008 

సీ దనుజానీవాయపాంసన యేమి పొగజెదు భిదురంబుకంటు బళ్ఫెడిద మైం వెన 

యస్త దీయతల ద్రవోరంబుచే( జోక్ ట్ర లిశీతి వేటిదోర్భలము నాకు 



సేదీ6 | 

తే, 

వ, 

9 

వ 

గోవీనాథ రామాయణము 

నొక సారి దప్పె నింకొకసారి గొనుము మద్దారుణముస్టిపాతంబు దీన 
సేకు మృత్యువుగబ్లు నిక్కువం బని పల్క_ విని రావణుడు కొధవివళుం డగుచు 
వృ త్తలోచనుం డై కడువేగ యడరి, సవ్యముస్టి ఘటించి ప్రచండ భంగిం 
విడు గడిచినట్లు కరువలికొడుకు వత్స, మద్భుతంబుగ6 బొడిచె చేవారు లలర. 
ఇట్లు పవమాననందనుండు రావణముస్టి తాడితుం డై యొక్కింత మూరి లిన 
నద్దళ కంఠుండు వివ్యాలుం జై మారుతి నవలోకించి యితండు తెలివొందిన నే 
మిసేయునో యనుభయంబున నమ్మహోత్ముని. శ్రేడించి రథంబు రయంబునం వో 
లించుకొని వహ్నీనందనుం జై ననీలునిమోందికిం జని 1100 

రుడు రావణుడు నీలునితో యుద్ధము సేయుట. ఛథం- 

లావును జేవయుం దనర లాఘవలశ్యు పటుత్వ మేర్పడ౯ా 
రావణు డు గృ కార్షుక గు ణధ్వని భీవణభంగి యాయ నా 

నావిధభీనురూపఫ ణినాథస మానశిలీముఖంబులం 
బావకనూనుమర్మ్మములు బ్రద్దలువా పె ననేకభంగులన్. L101 

. వనచరసై నీనాయకు(డు వహ్ని కుమారు(డు నీలు. డీగతి 
న్షనుజవ రేణ్య బాణ గణ తాడితుం డె కడుంగోప మె త్తిచ 
య్యన నొకభూరిఘోరకుధ రాగ, మొగం బకలించి తెచ్చి టై 
త్యుని పెను జొమ్లుమిోందం బడ నొక్క_కరంబున వె చెనుద్దతిన్, 1102 ట్రీ ర య 

, అంతలో చెలి నొంది వాతాత్ర్త్యజుండు 
తొల్లి పూన్చిన పెనుమువ్లీ తోడ లేచి లం వీ 

దళశముఖుంయ మో?ల లేకున్నం చచ్చి చనియె 
వెదకి చంపెదం గో కంచు వ్రేలు గజచి, 1103 
కొండొకదూరంబున జయనీలుం డగునీలునితోడ రణంబు గావించుచున్న 
రావణు నవలోకీంచి యన్యునితోడ సంగ్రానుంబు గావించువానిమోాందికీం 
బోనుట యుద్ధధక్మ్మంబు గా దని తలంచి, 1104 

+ మునుకొని నాచే సమరం,బున జూవకొ బ్రతికి దప్పి వోతివి వోపో 
దనుజాధమ యని పలుకుచుం గనుల న్రక్రీమ చెలంగం గనుంగొను చుండెక్, 

. అంత. నిశాచ రేంద్రు డనలాత్శ్మజము కో నుహోద్రిళ్ళంగ మిం 
తింతలు తున్క లై వెస మహీస్థలి రాలంగ స_ప్టఫూోరకా 
లాంతకదండసన్ని భ ఘనాంబకము ల్ని గిడింప నవ్విధం 
బంతయుం జూచి నీలుడు లయాగ్నివిధంబున దీ పమూ రి యె, 

lt న మ ;. సాలతీమాలకింళుకవిశాలరనాలధ వా శ్వకర్ణ హి ం 
ళా లకదంబనింబపటుతొలనటామల కార్హనాదికో 
ద్వేలమహో గ సాం ద్రతరువృష్టి వెస న్లురియింపం గ్రవ్యభు 
కాలుడు కౌణవర్షమున గ్రక్కున దాని నడం నుద్ధతీన్ = 1101 



యుద్ధకాండ ము. లద 

కే, సురరివుండు వూజి యడనించు శరము లద్రి 
చరుండు పటుపాదపంబులం జదియ నడంచె 

తరుచరుండు మాజి యడరించుతరులు రాత్రి 

వరుండు పటుసాయకమ్ములం జదియ నడం 12105 

చ, మగంటివి మాజి చాసవుండు మర్క_టు: డీక్తియం బోరి రత్తజి౯ 

మిగిలి దకౌననుం డలిగి మేఘము ఘోరని తోంతవృక్టి చే 

నగమును గప్పినట్లు కదనంబున దారుణ బాణవృష్టిచె 

నగచరపసె న్యనాథుని ఘనంబుగం గ ప్పె మహోాద్భుతంబుగన్ . 1109 

ధులు. నీలుండు రాపణులిచే మూర్చిల్లుట . ర్టైర్టురా 

వ. ఇట్లు శరౌఘసమభివృష్ణుం డై వానరచమూపాలుం డగునీలుండురయంబునడన 
రూపంబు వ్రాన్వంబుగావించి విచిత త్రలాఘవంబున ధ్వజ్మాగ ౦బుమోందికీలంఘీం 

చి సింవాసాహంబు౭ జేసిన న దే గ్ గ్రీశ్రంకునిజధ్వజ్యాగ గ్య స్టితుం డై సపపొానక్ కుమూాకుం 

జూచి శ్రోధరసోద్ది ప్తముఖు౦ డై ప్రచండ కాండరబులు “పరంగింపం బూనిన 

నతండు "రక్ష్యగో చరుండు గాక  ధ్వకాగ భాగంబున నుండి కికీటా గంబుమిం 

దికీం గిరీట్యాగృంబునుండి కారు కాగ్ర ౦బుమోందిక్ గార్ముకాగ్రంహిన నుండీ 

చెండియు ధ్వజ్యాగ్సంబుమోా౭దికీ బవహాప్ర కారంబులదా(టుచు౭ జి శ్రే గతుల గా 

డ్చుచాడ్పున మెలంగుచుండ నఠనిలాఘవంబు వీలోకించి రామురడును లత 

ణుండును బరమాళ్చరస్టరసావిష్ట చిత్తు లై సంతోవవిశేవంబునం బ్ర శంసించుచుం 
డిరి మహో బేజుం డగురావణుండును గపిలాఘవవిస్తి తుం జె యునది లేక 

తిచ్చవడి నూచుచుండె నప్పుడు వానరు లందజు లబ్బవార్దవిజయు లై నీలలా 
ఖువసంశ్రాంతుం డై నరావణునవలోకించి ముదంబున మపోనాదంబులుగావిం 

చిన నద్దనుజవల్ల భుండు వానరులకోలాహలశబ్బంబువిని సంరబ్బుండై రయం బున 
జూపంబు సారించి యా గ్నేయమం త్ర త నంయు శం బె నకశేరం పరిబోసి ధ్వజశీర్ష 

స్థితుం డై ననీలు నవలోకించి సంరబపరుషం "బగువాక్య్ళంబున ని ట్లనియ. 1110 

సీ, అగచర “భారిమాయావిశేవంబున నతిలాఘవయుతుండ వై తీ పీవ్ర 
నానావిధాలవీ తా నేకరూపము ల్పజియించితివి కడు. జిత్రభంగి 

నిను రణంబునం జంపంబనింబూని యిదె వహి శర మేయుచుస్నాండసమదవృ త్తి త్తి 

వీకుండ వై తేని వెరవు చొప్పడ నీదు జీవితం బింక రశీ ంచుకొనుము 

శే. మూట లేటికి ననుచు నిశాటవిభుండు 

కొండ మస్త్రమం త్రంబునం గలయం గూర్చి 

ఇింజినీధప్టని సెలగంగం జిత్రభాను 

"జీవనుతుమిోందం బెగ నిండ. దీసి విడిచె. 1111 

వ, ఇట్లు రావణ కార్షుక ప్రము_క్తం బై బె యమ్మవానీయా స్తంబు పొగ లేనిమంటలుమి 

యుచు విన్ఫులింగపటలీ సంచారఘోరంబుగా నరిగి నీలునివతుంబు డాంకీన 



్ర్రి గోవీనాథ రామాయణము 

న 

నవ్వనచరవాహినీనాయకుండు ప్ర చండా స్త్వమంత్రప్రయు_క్రబాణతాడితుం డై 
ధ్వజా ౫ బున నుండి మో౭౯కా “హతం గౌముంవటీ! (యొ,గ్గతిలంబుడమింబకి 

ఒితృమాహోత్ర, సనంయోగంబువలనను స్వ కేజంబువలనను బ్రాణంబులురతీం 

చుకొనియుండె నిట్లు విసంజ్ఞుం డై జె ననీలునిం జూచి దశ నీ గీ శుండు రణోత్సుకుం 

డై ప వ్రవృద్ధమం ద్రాంబుదథీరనాడం బగురెథంబు దోలిం'చుకొని సుమిత్రా వుక్రుం 

గదియ నేతెంచి లబ్ధసంజ్ఞు నై యడ్డంబు వచ్చినసు గీ వనీలగ వా మగ వియగర 
మాదనాదుల నివారించి రణమధ్యంబున వై వె శౌషనరునిభంగివెలుంగుచు మహీ 

తలంబు కంవీంపం గార్ముకగుణప్రణాదంబు సేయుచున్న నతని పిశీంచి రూడ్ 

వ్రేమణుం డై యప్ర మేయం బగుచాపంబు సారించి మార్వీనాదంబు చేయుచు 
లత్ష్మణుం డీ ట్లనియె. ili 

-ందఫిరూ లత్మణరానణుల పరస్పర తిరస్కారము రురు 

కావర మెత్తి క్రొవ్యి కనుగానక దుమ్మృత మూచరించుచు 

న్నీ నొకపోముటరటువలె నేర్చులు సూపెద వేల యీవనా 
టానలితోడి చే మిచె రణాభిరతిం జనుదెంచినాండడ నా 

శ్రేవకు డాని జన్వ మొనరింపుము ళూరుండ వేని రావణా, 1118 
॥ రని యిటు లత్మణుండు తగ నాడినం దత్పరిహాసవా క్యము 

స్థ్రవతీర మేఘగక్టితము కై కె వడి మోయుధనుర్లు ఇధ్వని 
న్విని విపరీతమ*ననుండు పర్యధురంధరు. డంతకామి యా 
దనుజవిభోంకు వహ్ని కి కి యం దద్దయు - మండుచు. బల్కె వెండియున్. 1114 

. విష్టపపం క్రి యెవ్వని ప వీణత విన్నం దలంకు నట్టినా 
ద్యష్టిస సథంబునం బడిల్ వెక్క_డి శేగెద వింక నీవు నికొ 
రుష్టుండ నై మబోరజతరుగ్విశిఖావాతు. జేసీ భూరిదో 
స్చౌష్టవ మొప్ప నిన్ను జముచక్క_టీ కంపెద నీకొణంబునన్. 1115 

. అని పలికిన నడ్జశరథ రాజనందనుండు రోవభీవణుండై యుద త్తశితా గృద౦ 
మడ వృభొజల్పంబు లాడురావణు నవలోకించి వెండియు ని ట్లనియె. 116 
ఫరణి మహానుభావులు వృథాలవీతంబులు పల్క_ రంతరం 
'బెజుంగక నీవు రి త్రపలు కీట్లు వచించితి వట్లు గావున 
న్గురుతర చాణజాలముల గుంజెలు వ వ్రక్కలు చేసి యిప్పుడే 
యరుదుగ మృత్యు దేశమున కంపెద 'వేల్పులు మెచ్చి చూడ(గన్, 1111 

* రాత సిండ్రా, రణరంగధీరుండ చె నైననేను క్ష తృధర్మ ంబున ని న్నారాధించెద 
భవదీయవీర్యంబును బరా క్రమంబును బలంబును . ట్ర కోపంబును సరపీంబు 
నెజుంగుదు చెక్కు వాదంబు లేల శరచాపపాణినై 'యుద్ధంబునికు సన్నద్దుండ 
నైతి రయంబునం జనుదెమ్మని పలికిన నద్దళ గీ వుండు కుపికుం gg. 118 



యుద్ధకాండ ము. ల్ర్ళో 

దురు లక్ష్మణ రావణులద్వంద్వ యుద్ధ ము. య్రైద్దుంా 

ఉ. దారుణభంగిం జూపనినదంబు చెలంగ నువుంఖస ప్పదు 

ర్వారశరంబు లేయం గని వాసవతుల్యుండు లక్షణుండు పొ 

ల్పార శితాగ్యధార భిదురాభనువర్ల ప శత వుంఖశం 

పారుచిదీ ప్రబౌణముల వమా న్చెం దదీయశిల్ముఖంబులన్. 11:9 

శా, ఈమాడ్కి_ న నృఘువర్భ సాయకవా తాహీనోపమా న స్వీ 
యా మోఘాంపక శేఖ ఖండితఫణవ్యా ళాలిభంగి నణో 
ర్వీమధ్యంబున వ్రా వా,లీనం గని దళ శ్వీవ్రుండు నంత్రుద్ణుః డై డె 

సౌమిత్రి, న్వడి శప సి భోగివిలనచ్చరడానికాండంబులన్. 1120 
శ్రా, ఆరామానుజు డగ కార్తు ర్కుకవిముకా మోఘభ ల్లార్ల చం 

డ్రా రూఢతు రిశాస్యసింవాముఖనా సో కారవజ్రో ల్ల లనే 

న్నరాచంబుల రావణాంబకముల నండించి దోడ్లో వెన 
న్లోరాళీవివతుల్యసా యకములకాగువ్పీంచె నత్యుద్ధతిన్. [121 

చ, కడువడి లక్ష్మణో గ గ్రవిశిఖంబుల చేం చనచాణజాలము 

బ్లడుః బొడి మొన $7 దత్ప వరలాఘవసంపద కాత్మ మెచ్చుచుం 
దడయక తీవ్ర కాండముల డచ్చరము ల్విరియించి గృమ్మణ 

నిగ్టడువక మితి యేసె ర'ఘువీరునిమోంద నచేకబా' ణముల్. 1139 
చ. అలి” రఘూ త్తీముండు కఠినాశనికంచు మహాహికంకెం ద 

త్కులిశముకం కు గాలునియకుంకితదారుణ సేరతికేంకు మి 

క్కిలి బెడిదంబు లై నవివకీర్ల శరంబుల వింటం గూర్చి పెం 

పలర నిశాచ లేంద్రునికఛా ఛార్థము వే నిగిడించె నుస్ధతిన్ . 1128 

వ. ఇట్లు ప్రచండ భంగి న్ ఇడిలోచిన న న్షనుజ శేఖరుందు కోపోద్దీపికుండై. రయంబున 

లాఘవలత్యళుద్ధశ్వదృఢ. శ్పంబు తేర్చ డం గాండ ప్ర కాండంబులు పరంగించి లత 

అప్కయు క్ర కచాణింబుల జడియ నడంచి తొల్లి ఏిరెంచి యొనంగిన కాలాగ్ని నను 

ప్రభం చెనయొక్క దివనాయకం చారాజనందనునిలలాట దేశంబు నాట 

చేసిన నద్దశేరథవు త్రు,ండు రావణసాయశౌర్తుం డై యొక్కింత చలించి గృమ్మణ 
లబ్దనంజ్ఞు౦ండై యల్ ప ప్రయత్నంబున నప్పాలస్త్యునిచావంబు ఖండించి వైశ్వా 

నరేజ్వాలోపమంబు లై 3 నమూండు బోణంబు లురంబు గాండనేసిన నతండుసామి 

త్రిశితా గ్రశరాభివాతుం డై యుక్కింత సేపు మూర్చాపరవశశ్వంబున రథధ్వ 
జం బూతగా నిక్చేనుం డై డె యుండి వెండియు నకి ప ప్ర యాసంబున మార్చ దే 

తి నిక్భ_త్తచావుండును శరఆాడితుండును మేదన్సి క్ర ర్త గాత్రుండును రుధిరావ 

సిక్తుండు నై కోపోద్రేకంటున. 1124 

చ. జలజభవుండు మెచ్చి మును నత్క_రుణం దన కిచ్చినట్టిని 

శ్చలసముద గృశ క్రీ గలశ_క్తిని ధూమయుఠా గ్నినన్నిభ 
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నృలవద రాతీమర్దని తపా చరవానరసా ధ్వస పదం 

జలమున6 గేలయబూని రఘుస త్తమువై వెస వై చె నుదతిన్. 1125 

. కొట్టు రావణ ప్రయుక్త యె వజ్జాశనివేగంబునం బజి తెంచుచున్నళ క్రి ననలో 
కించి భరతానుజుండు హుతాగ్నికల్చ్పంబు లగునానా, న్రబాణంబులు పజి( 

గించిన. 
1126 

యిరు మూర్చితు 6 డగులక్ష్మణుని రాసణు6 డట్టిట్టు కదల్బ్పలేకపోవుట. చయం. 

. అనుపషమఘోర బాణముల నన్నిటి (మ్రీంగుచు వచ్చి శ్రి పె 

లన రఘుఏవ్రముబఖ్యూనివి కాల భు జాంతరనీమం బొచ్చె బౌ 

చ్చిన వెస శక్రిమంతుం డగు న్రీపతినన్నిభుం డానువోత్తుం డొ 
య్య్టినం బెనుమూర్చ పె కొనిన నద్భుతభంగిం బడే నృణంబునన్, 1027 
ఇట్లు బ్రహ్మవ తశ క్రితాడితుం జై భరతానుజుం డగుల త్మీణుండు తద్వపత్సరి 
హోరాళ్థంబు తన్ను స్వీమూలకారణుండును భగవంతుండును సర్వవ్యాపారం 
డై ననారాయణునియచింత్యం బై నభాగం౦బునుం గాం దలంచుచు మూర్తితుం 
డై ననమ్మహోత్తుని డాయం జనుదెంచి లంకకు గోనిపోయదంగాక యని దలంచి 
మహాోబలుర డగు రావణుండు బాహువులు సాంచి బలంబుకొలంది రొంతదడవు 
వీడించి. 1128 

. మును పురవై రియు కృముగ భూరిబలంబున వెండికొండ చె 
త్తిన ఘను. డాదళాస్యుం డతిధీకుని లత్యణు నె త్తం జాలం డ-- 
యె నిఖలవిష్టపంబుల రహిం దనలో నిడిళొన్న దై త్యము 
ర్షనునివరాంశ భూతుం డగుదాశరధిం గదలింప శక మే. 1129 
మజియు సను _స్టధీరోపమానభూతుం డై నహిమవంతుండును సమ స్తరత్నాక 
రప్రథా నగంభీరతరవీ రోదమో భణక్షముం బె నమందరంబును జతుర్షశభువనంబు 
లకాధారభూతం బె నహేమాచలంబును స _ప్పసాగరకులా చలసహీతం బైన 
భూమండలంబును జ రాచ రానంతకోటిభూతనిక రా శ్రయం బై న శ్రైలోక్యంబు 
ను భుజూబలంబున6 జలింపం జేయుటకు సమక్థుం డగు రావణుండు లత్మణు నిట్ట 
ట్రాగదల్పంజాలక వెగటువడి. 1180 

రురు హనుమంతుడు ముష్టిచే రానణునిం బొడిచి మూర్చిలం జేయుట, శ్రైుథిం- 

"కే. ఉరగపతిమాడ్కి. రోంజుచు నోపీనటు 
విడునక పెనంగు రాత్ససవిభుని. జూచి 

రుమ్షుం చై వాయుజుండు వానిజొమ్ముం బొడీ-చె 

కులిళ నిభ మైనవిడికీటు ఫండి లవియ. 181 

క్. ఈరీర్ వాయునందన, దారుణ పవికుల్యముప్టీ-తాడితు: డై చే 
వారి ముఖనయనకర్ల ,చ్యారంబుల' శోణితంబు తరుచుగ నిగుడన్. - 1182 



యుద్ధకాండ ము, క్ర] 

మ, గిరిమాడ్కి_౦ జలియించి వారిదముభంగి నృృల్విడి నో9యుచు 
5 a శ డు ళ్ న్పరశుచి న్న మహిరువాంబుపగిది న్లన్తూసి "పెన్మూర్భ చే 

ఖలు డారాతసలోకవల్లభుండు మోంకా ళ్లూంతగా భూమిమిం 
# నో అ ద రహీం దెళ్లీ నురాకు లెల్ల భయసం త్రస్తాత్తు ల మాడయలోన్, 1188 

ఇట్లు మరణోపమాన గాఢమూర్భాపరవశుం డై పడియున్న భీమవి కృముం డన 
రావణుంజూ చి జేవత లానందించిరి పరమసవులు: కీ రించికి సిద్ధసా ధా్యాదులుక "తు 

కంబున వీశీంచిరి వానరులు హాద్టోత్కర్ష౦బున సీంహొనొదంబులు గావించి 

రంత. 1184 

| అతులికస త్యం డై వపవనాత్మజుం డు గృనిశ్లొచ శేక్షరా 

రితుం డగులత్షుణు నృమరధీకుని శక్ర సమానవీర్యునిం 
జతురుని భూరవక్యు నతిసావాసు. జేతులం గుచ్చి య క్రియ 

ద్భుత గతిం దెచ్చి రాఘవునిముం౫ల బెక్రైం గపు ల్నుతింపలోన్ , 1185 

తే. అపుడు సౌమిత్రి పగతుల కప్రకంప్యుః - 
డయ్యు. బవమానసుతునియత్యంతభ కి 

కతిసువ్భా త్రమునకు( జుల్మ్క_ నయ బుధులు 

జగతి భ క్రపరాధీను లగుట యరుషె, 1186 
. వతేమున నాటి యున్న రావణునిశ క్రి నమరదుర్తయు డె నలత్రీణుని విడిచి 

(a WIENER 

ముర ౬) దశముఖునొద్దకు6 బజచి వాని,రథ ముమోంద నెప్పటియట్టులధివనీం చె, 

-ంద్దుర్లూ లత్ముణు లండు మూర్చ దేలటుట, చుం 

. కశృత్రుసూదను డై నలత్యణుండు తన్ను. 

దగ నమిీమాంస్య మెైనమాధ వునిభాగ 

మనుచు దలంచుచు నాళ్వస్తు6 డతివిశ బ్య 

డె పొలుపు గాంచెం దొల్లి టియట్టు లపుడు, 1188 

అంత నిశాచశేంద్రుఃడు దశాస్యుం డొకింతకు మూర్చ చేతి కా 
లాంతకుభ ౦౫6 శ్రోధవివశాత్మ్యకు డై మజి యొండు కాక్షుకం 

'బెంతయుం దాల్చి నారి మొజయించుచు ఘోరనిశాత బాణము 
ల్పంతేము మిజు నేయుచు నృపాలునీ డాయంగ వచ్చి నుద్దతిన్. [109 

య 
. 9 ట్లతిరభసంబుగాం జనుదెంచుచు నున్నరావణునిం దదీయచారుణశ రార్జి తేంబై 
భయంబునం బజచువానరసై న్యంబునుం జూచి వై రినిరాముం డగురాముండు 

రయంబున వానిమోందికి నడరిన నమ్మవోత్మున కంజలిం చేసి వానుముంతుం 

డిటనియె, 1140 
య 

. అనూ గిరినిభ మగున్సుద్ధ నషృష్థం బెక్కి_ ఘోరకాండంబులచే 

దనుజాధిపుం డగు రావణు, ననిలో కౌసింపు మమరు లభినుతి సేయన్. 1111 
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ర్6ల్లి గోవీనాథ రామాయణము 

శిశు రాముండు హనుమత్పృ ష్టారూఢు6 డై రావణునితో యుద్ధము సేయుట. వుషుం 

నీ అనవిని రఘురాము: డతిసం వవ్యాష్టుం డై జ కనా ద్రినిభ మైన గాడ్చుష్టట్టి 

సెనుమూ(పురం బెక్కి_ ఘున తరపూ “రార్ట ద్రి దిిపె వెలిరగడుబాలభానుభరం 
చేజరిల్లుచు హసమదీ ప్తశ తాంగస్ట్థుం డై నదుష్షాత్తు దళాస్యుం జూచి 

ఛీమణవజ్ర ని ప్పీవనిస్షన మైన దారుణతీంజనీధ్వన్ యొనర్శి 

కే. క్రుద్ధం డై క్ నేత్రముల, దాన్రుగుచులు నిగున 

గదియం జని యాతపాపాయకాలజనిత 

సాందృజలదస్వనోపమశ స్తతుల్య 

వాకర్థిమున నిట్లు బని పల్కె, వాని నితోడ. 1142 

చ. నిలు నిలు రాతస ప్రవర నీవు దు రాత్తుండ వై జతారిముం 
డలునకు నాకు విప్: య మొనర్చితి వెక్కడి  శేశె దింక ని 
క్తులనుణిపుంఖఘాశేరపవితుల్యసుపర్వశితా గ గ సాయకం 

బుల నిను గీటణంచి జముప్రోలికి( బుచ్చెద 'సకణంబునన్. [1148 

చ. అనిమివ. నాథ పావకక్ళ తాంతనిశాటులు దోడుంజూవీన౯ా 

వనధిపలి ప్ర భంజనళివ వి ప్రి యు లౌక్క_టబం గూడి కొచిగ కా 

ననజభ టేళు లడ్డపడీ వచ్చిన దిక్కు ల ఇందు జాంగన 

న్షనుజకుల ప్రదీప నిను. దప్పక చంపెద సంగరంబునన్. 1144 

చ్, అనుపమక క కి నెవ్వని రణావని మూర్చితుం జేసి లంకకుం 
గొని చన. జూచి 'బావూువులు గ్రుచ్చి కదల్పంగం జాలవై తీ నా 

ఫఘనభుజు నగ్నికల్ను నరి కాలుని సంగరళ్ళిము బతుణు 

న్నిను వధియింప నుర్వర జనించినమృత్యువుగా నెజుంగుమా. {145 
తే. ఈరఘుకులో త్రమునిచేత ఘోేరదర్శ,నులు జనస్థా నకృ్ళత గోవు లలఘు ఫేతీ 

ధరులు ఘనవి కృ కములు చతుర్చశసవాస్త ,వీరచె దై త్యేలు పొాలియుట వినచె నీచ. 

వ. అని పలికిన నారఘుపుంగవునివచనంబులు విని రామీసేరద్రుం డగురావణుండు 

కోధ పరీతచిత్తుండై. కారు రూక జ్యూరవంబు Ew ఛై రవంబుగా మాయం గాలానలశ్లిభో 

పనుంబు లె సతీళ్లైసాయకంబులు మహోాపేర్యుం డగుమారుతిం దాక నేసిన 
స్వ భావకేజోయు | క్తుం డగునమ్మహోటబలనందనుండు బాణ తాడితుం డయ్యును 
గృమ్మణి నధిక'కేజోయు కుం డై వెలింగ నంత మహో తేజుం డగురాముండు 

రావణుని వేతం గృత వృణుం డై నపవమానునూను నాలోకించి కోపారుణితలో 
చనురిడై రయంబున, 1141 

చ ఆనుపమఘోర కారు ర్ముకగు ణార్భటు అంబరవీథి నిండం గాం 
చనమణిపుంఖ బాణములు సాంద్రముగాం బరంగించి సూత శే 
తనయుగచ క కృఘోటకగ దాపరిఘాయసశ్ "బపట్టిసా 
భనినహీ తంబుగా నతనిస్యందనము౦ బొడి వేసీ వెండియున్. 1148 



యుద్ధ కొండ ము. న్68ి 

రు. ఘనవజ్ఞాశనిసన్ని భం బగుమహో గ శూర కాండంబున ౯ 

దనుజవ్త్యఢనుజాతరాప పబలయు _క్లసీకేదోర ధ్యమం 

దు నెతిం గాడ నేసెం దొల్లి భగవంతుం డె డై నళక్రుండు గొ 

బ్బున వజ్రంబున భూరి మేరుకుధరంబు నేష్ర9సిన ట్లుద్దత్న్. 1149 
ఉ. నాశము నౌంద కద్భుతరణంబుల నె నెవ్వడు తో ల్లి వజ్రపా 

తాకనిసన్ని పాతముల నార్తి వహీంచి దలంకం కట్టడ 

'ల్యేళుండు రామ కార్లు ర్కుకవిసృవశే రావాతుం డై. భృాశారు రుం డె 
గాసిలి చేతివి ల్విడిచి గృక్కున మూర్షి కితు౯ 3 శయ్య నయ్యిడన్ 1150 

రురు రొము6డు యుద్ద్ధంబున విహ్వాలు6 డై నకానణుర జంక విడి చిపెట్టుటు. చుయుం- 

వ. ఇట్లు విహ్వాలుం డై నడ శాస్యు నవలోకించి రాముండు వెండియు నొక్క_దీ ప్తాన్ట 
చం వ దృసాయకంబున నర్క_వర్లం బె వవానికిరీటంబును శందిందు ప తిమం బెన 

ఛత్ర శ్రేంబును బుడమింబడంగూాల్చి 'వదంపకి నిర్వహాశీవివనన్ని 3 కాశుండై శాంతా 
ర్చి యిన పానకునివడువున వేడిమి సెడి తాహు్యగ్యస్తుం జై ననూర్యునిసగిది 
ని స్తేజుం టై వెజంగుపడీ యున్న రావణుం జూచి యిట్లనియె. Hil 

ఉ రావసనాథ నీచలము లావ్రను జేవయు విక గకృమంబు ప్ర 

తర్పతుము గాంగ జూవితివి తప్పక మా కవి తెల్ల మయ్యె దో 
వశ్నీతి వై ననీబలము సర్పము జూడగ గోరి నేండు ని 

న్నతయ బావుకౌర్యమున నాజి వధింపక కాచి వుచ్చితిన్. 1రప 

చఛ. అసురవరా రణార్జితుండ వై తివి గావ్రన లంక కేగ సొం 
సస చేంటిరా శ్రి వసియించి గత్ర ప పథనశ్రముండి వై 

ముసలక నీవు శేవకడ మంచిశతాంగము నక్కి. “'ధన్వి వై వె 
వెసం జనుడెమ్లు నాదుభుజవిక్రను మంతయు జూచె ాజిలోన్, 11A8 

చ అన విని రావణుండు హృడయంబున సాధ్వస మంకురింపం జ 

యన హతదర్పవహార్దుండు వా తాశ్వరథధ్వజసూతీ చ క్రు కు (దుక 

వినివాతస త్త ఏ లేజుం "గపనీకకీరీటకరానిచావుం డై 

మనమున? దొంటిపౌరుషము మాని రయంబున నేగె లంకకున్. 1154 

ఉ. ఆరజనీచ రేంద్రుండు మహాభుజసత్తు డు మానివాంత శ 
క్రారి పురంబు? బొచ్చుటయు నవ్వుల లత్ష్మణసంయుతం౦ంబు గా 

దాకుణజన్యరంగమునం దద్దయు నొచ్చినవారిం గీశుల 
న్పారభుజుండు రాముడు విశల: వాలం గా నొనరించె నందజీన్. 1155 

చ, అనిమొన నిట్లు క్రూరుడు నురారి పరాభవ మొందు చుండగా 

గనుంగొని ఛారుణీగ గన కాండ చరాఖలభాతేజాలము 
లునులును దానవు ట్రివిజముఖ్యులు సాగరము లీశ ల్విధుం 



కర గోవీనాథ రామాయణము 

డినుండును వానర ప్రవరు 'అెంతయు సంతస మంది రయ్యెడన్. 1156 

రురు రొవణుండు తనకుం 'బొటిల్లిన శాపములను దలంచి దుగిఖించుట. శురుం- 

న, ఇల్తెజంగున రానణుం డాజవనాటియుద్దంబున రామ బాణభయార్చితుం డై 
భగ్నదర్సుండై. మృోంద్రునిచేత మత్తమాతంగంబుకరణి ఖగేంద్రు నిచేత, బన్న 
గంబుభంగి మహాత్తుం డగురామునిచేత నభిహతుం డై ఫలాయితుం డై లంక 
సొచ్చి ట్రివ్గాదండ ప్రతీ కాశంబులు నువిద్యుత్స దృళవర్చంబులునుయుగాంత కాల 
సముష్థితా గ్ని వర్ల ధూమ శేతు ప్ర కాశంబులు నగురామునిబాణంబులు దలంచు 
కొని వ్యథితాకు లేం ద్రియుండై కోంచనమయదివ్యసింహాసనంబున నానీనుండై 
తురాసుల నందజి. గలయ సవలోకించి యి ట్లనియె, 1157 

చ. వారివాయపావకాదికదిశాధిపు లెన్షీని కోడి భీతిే 

నిరవులు పాసి శేపవలు భృత్యులకై వడిం బొల్తు రట్టినే 
నరుదుగ నాజి మానవున కక్క_ట యూోడితి నేడు చాల మ 
తరమళతపంబు సర్వమును బౌరుష నంతయు రి త్త యె చనెన్. 1158 

చ. అలయక నేను దొల్లి తస మర్థి నొనర్చ్ప(ంగ మెచ్చి వచ్చి యా 
నలినభవ్రుండు భూరికరుణ న్వరదాన మొసంగునాడు మ 
ర్థులవలన నృయంబు గదురుకొ మది నుంపు మటం చు. బల్కెన 
ప్పలు కిటు నేం డమోఫఘ మయి పాయక డాయంగ వచ్చె. దోడుతన్, 1159 

చ, కృప జలజాసనుండు వర మిచ్చెదం గోరు మటంచుం బల్క._ నే 
నపుడు పతీంగసిద్ద ఫణియతుసు రాసురకిన్న రాళిచే 
చెపు డిలం జాన్ర లేనివర మిమ్మని పల్కి_తిం గాని తొల్లి మ 
ర్త స్టిపతుల చేత. జావనివరం బడి వేడ నెతిం గొవ్వునన్. 1160 

వ. మణియు దొల్లి పుత్రమి త్ర భ్రాతృ మం త్రి బాంధ వపరి వారస మేతంబుగా దుర్తార్గ 
వర్థి వైననిన్ను సంగ్రామంబున నెవ్వాండు వధించు నట్టిపురువుండు మద్వంశం 
బునందు భవదర్థంబుగా నవతరించు రాతసా ధవ నిక్క_౦బని యిమోగకుకుల 
సంభవుం డై నయనరణ్యుని చేత శ ఫ్రుండనై తి దశరథరాజనందనుండగురాముని 
ననరణో్ట క్తరీతి మకర్గం బవతరించిన పురుషవుగాం. దలంచెద నదియునుంగాక, 

సీ వినుం డేను దొల్లి దిగిగీజయంబు గావించి వచ్చుచు నొకరమ్యువనములోన౦ 
దపము గావించెడుతాపనీ నల వేదవతి యనుతన్వి నొక్క తెను జూచి 
కామాతురుండ సై గృక్కునం బట్టిన శన్నారి కోపించి నన్ను గాంచి 
సీచవర్తన యేను నీలంకలో, బుట్టి తనయానుజా స్థయు క్లోముగ నిన్ను 

కే. నాశ మొందింతు నని నన్ను వే శపించి 
యేను గనుంగొనుచుండ మహానలంబు 
సొష్చె నవ్వేదవతియె బల్మచ్చరమున 
జనకునకు నీత మై వట్టి సళ్ళ మింత, 1162. 
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క, చేమజు నాచే వాధితు, లై మునులు తవోబఎమున నొడినవచనం 

బామెయి నేటికి జతనం, బై మొన మవార్షి వాక్య మున్ఫతం బగువే. : 168 

వ. మజీయుం దొల్లి కై లాసగిరిచలనసమయంబున రావణునకు చ్రున్మిగేంబుగా 

మరణంబు గల్లు నని పార్వతీదేవి కపియిండా నదియునుం గాక రాతనాధమా 
వానరమూర్హి నగున న్నవలోకించి మత్చ/భానం 'బిజుంగక మౌర్చ్రష్టింబునం 
బరివాసించి న న్నవమానించికివి గావున మద్రూపనంయు క్తులును మద్వ్వీర్యసము 
తేజులు నగువానరులు భవద్వినాశార్థంబు జనించెద రని నందీశ్వకుం డాడె 
మజియు నెప్పుడేని. కామార్తుం డై యకామ యగయువతినీ బలాత్కారం 
బున ధర్షించునప్పు డతనిశీర్ణ ౦బు న ప్ప ప్రకారంబుల ప్రయ లగు నని నన్ను ద్దే 

శించి రంభానిబంధనుం డై ననలకూబరుండు పలికె రావణుండు వ్ర్రీథర్ష ఇని 

మి త్తంబున వధంబు నొందునని వరుణకన్య కానిబంధనుండై విరించి తిట్ట నవి 

యన్నియు నమోఘంబు తై నాచేత సంప్రా ప్తంబు లయ్యెః దళ్భాపనిమి 

త్తంబు "అజింగి బలవంతు లగురాశునులు చర్యాగృవహాగోవురగాగ్గరప్రా కారం 

బు లానోహీంచి మహో మయత్నంబున లంకాపురంబు రణశీ.ంతురుగాక యని పలికి 

తనపరాజయంబును బ్రవా స్తునిమరణంబును విచారించి కుంభ కళని ఫీమబలుని6 

గా నెటింగి తన్నిబోధనంబు నుద్దేశించి రాతసుల నవలోకించి యిట్లనియెం 

ఎరు రొఐణుండు కుంభక రుని మేలుకొలుప రాక్షసుల కాజ్ఞాపించుట. శురుం- 

పీ, దనుజ శేఖరులార మనకుంభ కక్టుండు మం్రంబు గావించి మనము జన్య 
మారంభ మొనరించునంతకు మును తొమ్మిదవనాటనుండి పద్మజునిాప 
పరవళుం డై మేను మజుచి గాఢంబుగా నిద్రించి యున్నాడు నెజయ నాటు 

శిలలు నిదించి యవ్వలనొక్క నాండు మేల్క.నువా6డు గావున ననియటుం౫గ 

తే. డతడు చెవదానవదర్పవాంత కూారుం, డతిబలుం డతిదీకుం చప్రతిమకూపుం 

డమితగంభీరు. డరికాలుండకని మేలు,కొలుపుం డిప్పుడు కార్యంబు గూడ వచ్చి. 

చ. అతం డపరాజితుండు నిఖలానురముఖ్యుల కెల్ల మేటి య 
పతిమభుజూబలుండును సుపర్వుల కెల్లను జి త్తశల్య మా 

యతభుజు. డాజిరంగమున నద్రిచశేంద్రుల రాజపుత్రుల 
శ్నీతి నవలీలం గూల్చి జయళీలుండు నాకు జయం బొసంగెడిన్. 1166 

శే, సకలరాతునముఖుస్టండు సంగరమున. 

శేతుభూతుండు లోకవిఖ్యాత సత్తు వం 

డతండు మూఢుం డై గ్రామసౌఖ్యంబు మరగి 

మంచి చెడు గాన కెపుడు నిద్రించి యుండు. 1167 
"లే. ఆఘనుండు ప్రజోధితుం ఇయ్య నేన, దారుణం బై ననంగ్రామతలమునందు 

మాన వేం దశరా గుండ నై ననాకుు, శోక మించుక గలుగదు ళూకుం డగుట. 

క, అనిమిషపతినిభబలు6 డగు, జనపతిచే నిట్టివగవు సమకొని రాన 
| 
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వ్వనిచే నే మగునాతనిం గొని యెమి యొనర్చు వాడ (గ్పూరత్వీమునన్ 

క. అని పలికి వారివలన, నన దగు ప్రత్యు త్తరంబు వినబడ కునికి 

న్మనమున ఖేదించుచు న,ద్దనుజాధిపు( డనియె మరల దైత్యులతోడన్, 1110 

చే, ఇట్టివ్యసనంబు దొరకొనినట్టి చోట, వాడి మెజుసీ రణంబునం దోడుపడని 

విబుధ సాథ ప్ర పతీ'కాశ ఏర్యుం "డన స్క కుంభ కర్ణు. డిం కెన్నండు గూడి వచ్చు. 

వ, అని పలికిన శ వణునివచనంబు వని మాంసకోణితభోజను లగుయాతుధానులు . 

కొందజు పరమసంభ్రాంతులై యతనిపనుపున గం౦ధమాల్యంబులును భత్యం 

బులునుగొని రయంబునంగుంభ కర్ణుని వేళన ంబుకడ కుంజని యొక్క చ్నోట మహా 
చాస్టరకవాట మొ సమంతతో “కాజనాయత మొ రమ్య మై శోభన మె కాం 
చననిబద్ధభూమి మై యె సర్వగంధ ప, పృవాహీని రై యమొప్పునొక్క_గువా నవలోకించి 

యతిప్రయత్నంబునం బ్ర అ చేశించి యందు ఫీమునాసా పుటుండై పాతాళ వీపులా 

ననుం డై శ య్య్యావిన్ధ స స్తసర్వాంగం డై మేదోరుధిరగంధి = యె కాంచనాంగ 
దనద్దాంగుం డ్ హోరకినీటకో భితుం డై నృీరుడ వర్శనుం శ డె యూర ర ప్రరోమాంచి 

తశరీరుండై వికృతరూపుం డై జై మహో శాస్తసవిశ్రానిత సర్వభూతుం డై. 3 కుబుసం౦ంబు 

గప్పినమహోపన్న గంబుకరణి వి వికీర్ణం మైనప రగ్షితంబుమొడ్కి బూడ్కికీ వేం 
గగుచు శయనించి శాలవారళంబుపగిది బుసకొట్టుచు గాఢంబుగా నిద్రించు 

చున్నమహాబలుండును నైరృతవాాఘుండు నరిందముండు నగుకుంభకర్ణు 
నవలోకించి రాతుసు లందజు. దదీయని శ్నాప్రసవా తావధూతు లై "లె నాసావివ 
రంబులలోనికింబోవుచు. గమ్ముణి నిర్షమించుచుం గారాకులగతి సుడివడి మహో 

బలులు గావున గొండొక నేపునకు సతీ ప్రయాసంబున నూల్కొని యతలకడ 

కుం జని తదీయాగ గ్ర ఫాగంబునం బరవిత్తీర్చణం బె నమాంసంబునుమృుగనుహి 
మవరావామాంససిం చయంబును బరమోదనంబును మహాోద్బ్నుతంబుగా మేరు 
మహీధరంబుపొడువున రాశిపడవై చి కోణితకుంభ ంబులునువివిధమద్య భాండం 
బులును నించి పరార్థ ఫ్రీకాలాగ రుచందనం బలంది దివసుగంధిగంధ మాల్యం 

బుల నలంకరించి సుగంభిధూపంబు లర్చించి తద్విబో ధార్థంబు కొందణు జల 

దంబులభంగి గర్జించిరి కొండటు శశాంకసద్భశ ప్ప పభంటే లగుశ ంఖంబులు 

ఫూరిం చిరి కొందటు సింహ నాదంబులు చేసిరి ఫొందజు భుజాస్సాలనంబు గావిం 
చిరి కొందబు ఛరీమృ దంగ ప పషటహాంబులు వాయించి రి ట్లంద తేక కాల౨బున 

మపహోనాదంబులు గావించిన. దదీయ నానావిధనికోషంబు దళదిశలు నిండీ 

త్రిదివంబు నా క్రమించి ఫీషణభంగిం జెలంగిన నమ్యఖండనిస్వనంబున కవిసీ 

గతప్రాణంబు శ్ వివాంగముంబులు మింట నుండి పుశమిం బడియ గుంభ 

కుర డంతకు శ మేలొన కున్నం జూచి. 12 

ఇరుడ్టు. రాక్షసులు రుంభకర్ణుండు మేలుకొనుటకు నానావిధ ప్రయత్సములల జేయుట. తుడుం 

చ, అసురగణంబు: లు గృ పరిఘాశని పట్టిసళూ లఖడ్ల ము 



యుద్ధకాండ ము. ర్6! 

ల్లునలముసుంకిముప్టీ తీలముద్దరము ల్ప్భృథు శె లశ్చంగము 

ల్వీసుకక పూన్ని బావహుబల నేగమున౯ా సుఖసు పు డై నరా 

తసపతిం గుంభకక్లు నతిసాంద్రముగా. బ్రహరించి రొక్కటన్. L178 

జ. ఆయసురాన్వయ ప్రవరుం శంతకు మేలొక_ కున్నం జూచి దై 

"వేయకు లూస్పుగాడ్పులకు ధీరత ముంగబ నిజ ఏ లేక చే 

పాయుచుం దవ్మహాశృవణ భాగములం బదివేల రాతుసు 
ల్వే)యం దొడంగి రొక్క మొగి విశ్రుతఘోవవిశొలదుందు ఫుల్. 1174 

క కొండణు చించము లొ క్తిరి, కొండలు పణవములు భూ౭కుంభగణంబు 

లందు వొాయించికి నుజి, కొంగు కర్త ములోన ఫకోపీంచి రొగిన్. 

చ. తరువ్రుల వేేసియుక్ గ వలల డడ్జయు మోది యు గాళ్ళ జేతుబం 

గర మకుడార నుట్టియు నఖంబుు వ్రచ్చియు చంతపం కుం 

గజిచియు. బెక్కు చం వనముల: గాజయ పెట్టియు నప్పు డానిశా 

చరగణనాథు మేల్కొ_లుపంజూబక చిక్కి_రి డైత్యు బండజున్ . 1126 

ఉ. వెండియు నూరకుండి న బ్రప్ణత గల్లునె యంచు డైత్యు లు 

దండభుజావ లేపషమున డారుణకర్య మొనర్పం బూని వే 
దండము.:౯ ఖకోఫ్యముల నశ్వముఐఅం మయి? ద్రొక్క్6 బంచి ఒల్ 

దండక శొాంకుశంబుల 6 జలంబున వ్రేసిరి మిక్కుటంబుగన్ . 1177 

చ, విడువక తీళ్లుగాలముల చ్రేయుచుః గాష్టకటంక రంబులం 

బొడుచుచు రాళ్ల రువ్వుచును బుంఖగ దాముసలాసిపం క్రిచే 
నడుచుచు. గూటముద్ద రముహాపరిఘంబులల జూల మూందుచుం 

గడువడిం జేసి రొక్క మొగి గాఢనిరంతేరవా ద్భఫూోవముల్. 1178 

ఉ. ఆపటునిసనంబున ననాచలసా గరసౌధ పాలి కా 

గోవురసాలసన్ష గృహకుశ్యస మేతము గా య గలంగి్ లం 

కాపుర నుంతేయుం బులుంగుకై వడిం జాలం జలించె గాని యా 

పాపపురక్కసుం డపుడు ప్రక్క గదల్పక యుండె చెంశేయున్. 179 

కే అంత బలవంతు లై నదోపాటు జుతేని 

శ్ర వణముల( జేరి మృష్టకాంచనవిశాల 
దండములం గొని జగముుగుండె లవియ " 

మించి భేరులు వేయి వాయించి రపుడు. 1180 

క. ఈీతి నెంతం జేసిన, సారససంభ వునిఘోర శౌపంబున చే 

వారాతివంశవప్యండు, ధీరుడు రాకును(డు నిద్ర దెలియక యున్నన్ * 1131 

వ. అ తెజం గాలోకించి నాక్షసులు మహోాక్రోధసమావిష్టు లె భీమపర్శాకముంబున 

సర్వస్రాణంబుల నతిప్రయత్నేంబున నీలాంజన చయాకారుం డగుకుంభ కర్టునిం 

ట్ర బోధించుటకు మహోద్భుతక ర్యంబు గావింవ సమకట్టి విక్కమించి. 1182 



568 గోవీనాఢ రామహొయణము 

నీ. లిరనుందా నురమందుంబరువ గా త్రములందుందటు చుగా గిరిళృంగతరులు వైచి 
పొంగం గాచిననూనెబుంగల. నొని తెచ్చి శ్రోత్ర రం ధములలో+ గుమ్మరించి 
పటురజ్ఞుబంధన బద్దఘో రా కారదీర్గ శతయ్ను లః దిరుగ వ్రేసీ 
దీర్ణ ంబు లె నీక్కి దివితోడ నొరసెడు దట్టంపుమిాసాలు పట్టి పెతికి 

తే, కఠినకూటముద్గ్దరముల౯ గడియ మోంది 
క్రుకచములం గోసి ఘునకుఠారముల నటికి 
వికృమించిన నమ్మహోశ క్ర రిపుండు 

మేలుకొన కున్న వీశ్షీంచి బాలం గినిసి, 1183 
. దోపాటప్రవరులు' కడు, రోషంబున వానరాజరురుసంఘములకా 
భిషణవై ఖరి నపుడా, దోపాచరుమిందం దోలి ద్రొక్కించి రొగిన్, 1184 

వ ఇ ట్లనేక ప్రకారంబుల నొప్పించిన నక్కు ౦భ కర్టుండు బహుప్రయత్నం౦బున 
గ ౦డొక సేపునకు మేల్కని గిరిశ్ళంగవృతషంబులం దాశ్షితుం డయ్యును దద్విపు 
లపృహోరంబులు చింతింపక యావులించి నీల్లి నిద్రాతమీయంబువలన నధికత్సుత్సి 
పాసావీడితుం జై భేస్టుంబున లేచి నాగభోగా చలళ్ళంగకల్పంబులును గిరిశ్ళం 
గసారంబులు నగుబావువ్రుల వీదిర్చి కాలమేఘంబున నుండి వెలికి నిగుడు 
శంపాలతికణాడ్చున దీప్తాగ్నిజ్యాలాసంకాశయు విద్యు త్సద్భశదీధితియు నగు 
దీర్భజివ్వా వెలికి నిర్షమింప బడ బాముఖసన్ని కాశం బై నవికృతవదనంబు దెటిచి 
యావులించి ప్రదీ ప్పంబు లగుమహో గ వాంబుకరణి నుహోనేతృంబులు వెలుంగ 
నానీనుం డైన నతని విలోకించి రాక్షసులు తొము 'దెచ్చిననా నావిధానంత 
సర్వభత్యంబులు సమర్పించిన నక్కు..౦భకర్లుండు వరాహమహీ షమాంసం 
బులునో దనంబును బుష్క_లంబుగాయ గుడిచి శోణితంబును మేదఃకుంభంబులు 
ను మద్యుంబును య ే ష్టంబుగాం గ్రోలి సంతృ పుం డయ్య నప్పు డతనిం దృ ప్పు( 
డ్రైనవాని( గా నెణింగి భయంబు వదలి నిశాచకు లంద ఆతనికడకుం జను 
డెంచి శిరంబులు పొదంబులు సోంకం ద్రైణతు లై యతనిం బరి వేష్టించి రంత నన్ని కాచర్రేమ్టుండు నిద్రావిశదనేత్రుం డగుటవలన. గలువీ కృతలోచనుండై. 
పృబోధంబున కచ్చెరు వందుచు శాత్సుల నందం గలయ నవలోకించి 
సాంత్వవాక్యంబుల మన్నించుచు నిట్లనియె, 1185 

ఎ నో జర చుల్ల కుంభక రండు మేలుకొని రాక్షసులను దన్ను 

0K 

'మేలుకొల్పుటుకు గారణం బడుగుట, శురుం- 

సీ, వనేల మీచేత నివు డకారణముగా ధీరత సం పృబోధితుండ నెతి భయమించుకయు లేక పం_క్రికంధరుండు మాయన్నసుఖాత్తుండై యున్నవాండె 
పరులచె నొక్కి౦తశ భయము నాటిల్లీనచందంబు దోంవెడు సత్వ్రరముగ నది యొట్టిదో చెప్పు డా దైత్యనాథుని దిగులు వ్రేల్యడిలోనం దీర్షి స్ పుత్తు తె, నల్పకార్యంబునకు రాతసాధిపుండు 
ననుం బ్రబోధితు, గావింపం బనుపషం డనలు, 



యుద్ధకాండ ము, 569 

బజిపుదునొ శక్రు, ద్రుంతునో యెజుంగం జెపుండు 

మో రిపుడు మత్పళ9బోధన కారణంబు. 1186 
వ. అని యిట్లు సంఠబ్ధుం డై డె పలికిన మహాబలుం డగుకుంభ కక్టునివాక్యం ₹ా కర్షి ంచి 

శాజనచివుం డగేయూపాషుండు బద్ధాంజలిఫుటుం డై యి ట్లనియె. 1181 

రాయు యూపాతుండు రావణునకుం వాటిల్లినయాపదను గుంఫకర్టన కెతేంగించుటు, య్రైత్తుం- 

నీ, రాతననాథుండు రామునిపత్నిని మచ్చరంబునం జెజుం చెచ్చుటయును 
జగతీళుపంపున నగచరుం డొక్క (డు వారిధి తకియించి వచ్చి లంక 

సొచ్చి జూనకిం జూచి సుకుచిరవనభంగ మొనరించి 'పెక్కంపై, దనుజవనుల 

ఖండించి పుర మెల్ల? గాన్బీ పోవ్రటయును వింటికె కద మోకు వీరవరున్షం 

సే డాన కేం ద్రు+డు వానరసేన గూడి 

జలధి లంఘించి వచ్చి స్రచండభ గి 

లంక నరికట్టుకొని నిరాటంకమ హిమం 

గదనమున డె దైశ్టవరుల బెక ([౦డ్రం దునిమె. IIS 

ఉ. పన్నగసిద్ధ సాధస్థ్రముని నిపత్నీసురాసురయవకోటిచే 

నెన్నండ బోరులందు భయమింత యొజుంగనిమాకు చేయు వీ 
ర|ోన్నతు డై నరాఘవనృపో త్తముచే నిటు దీర్న రానియీా 

పన్నత వచ్చె మమ్లు సురభంజన చేకొని యుద్ధరింప వే. 1:89 
నే, 2 చై క్యదానన చేవసంతతులవలనం 

ట్రథనములం గల్లుభయ మింత భయము గాదు 

మోనుజు. డింతకు. వచ్చె గ్రమంబు దప్పి 

యే మనగ వచ్చు నాతసీదేముసంబు 1190 

క గిరిసన్నిభు లగుకీశులు, గురుబలముల లంక? జుట్టుకొని సమవగతిం 
బరువడీ రాత్రి చరులం గావరమున భంజించుచున్న వా రనురవరా. [1191 

మ, అరుచార న్యనవ్రదంష్టు9ందు విగూపాముండునుం గృ త్తశ 

_స్పరిపుపోముం డకొంపనుం డఖలరకుసై ఎనస్టిపాలుండు దు 
ర్భర'తేజుండు ప్ర ప వాస్తుండుం గెేసి రు రుదష్టద్చానాస _కేవఏవళ్ 

సరణాకంవితపీఠంవానరులచే సంగ్రామరంగంబునన్ . 1192 

చ అనిమివసిద్ధసాధ్య పతే గావాల చేతే? బరాజయం బెటుం 

గపిదను జేశ్వరుండు దశకంకుఃడు నిన్న మహోరణంబులతో 

దినకర తేజు, డై ననరదేవునిచేం గడుం శ్రాణసంశయం 
బున బ్రవిము ు కం డయ్యెం దనపూర్వభ వాపద నేమి చెప్పుదున్. 193 

క్త మున్నెన్నం డిట్టిచోద్యము, గన్నది లే దసురవర్య కాకుత్ న్థుండు మి 

యన్నను వధింప దలకొన్ని యున్నా€ డన్నెగులు విభున కుడుపగవలయున్., 

152 



ay 

వ, 

క 

వః 

నోవీనాథ రామాయణము 

అని విన్నవించిన సంగ్రామంబున నన్నపరాజయంబు విని కుంభకర్దుండు వివ శ్ర 
నేత్రుం డై గణ  యూపాతున కి ట్లనియె, 1195 
దనుపో లమ కు నీప్పుడె, చని దారుణకీశసె సై నసంయు క్షముగా 
జనపతుల6 దునిమి విజయము, గొని వచ్చెద నవల దళముఖుం బరికింపన్. 

సురవై రివిభుండు మెచ్చంగం దరుచరవరమాంసకో ణితంబులచేం గ 
ర్చురు రులకుం దృ ప్తి యొనశ్చెద, ధరః ణీళులరుధిర మేను ద్రౌా, వెదం గడిిమిన్', 

అని పలికిన సగర్వితంబును రోపవివృద్దదోషుంబు నగుకుంభ కర్రునివచనంబు 
ఏని నై రృతయోధముఖుం డగు మహోదరు;డంజలిగీలించి రాత సేం డ్రా రావణు 
వచనంబు విని గుణదోషంబులు విమర్శించి యవ్వలం బగతుల జయించుట 
యు క్షం బని తోంచుచున్న దైనను మినబనంబు రావణునకుం జెప్పి తదీ 
యాభిప్రాయం 'బెజ్ంగి వచ్చుటకు. డగినరాతీసులం బంచెద నంజాంక నను 

గ్రహింప వలయు నని పలికి యతనిచేత ననుజ్ఞ వడని కొందటి రాతసుల రావ 

ణునిపాలికిం బనిచి తక్కి_నరాశుసులుం చానును భీమాతుండును భీముపరాక్ర 
ముండు నగుకుంభకర్లునిం బరి వేష్టించి కొలిచి యుండె నంత గుంభకర్ణ 
వ్ర రితు లె ననిళా చరులు శీఘ్టుంబున దో శీ వనివేశనంబునకుం జని పరమాస 

నస్థుం డై జన యతని సముచికంబుగా సంచర్శించి శేలుదోయి _ ఫాలంబునం 

గీలేంచి య ట్లనిరి. 1198 
శా దేవా 'జేవరవారితమ్ముండు మహోధీరుండు తృ్వత్చాదసం 

సేవాస కుడు కుంభ కళ్టుం డట మాచే బోధితుం డయ నా 

త్రోనం  బోరికిం బోవుటో యిచటికిం దోడోడ చే తెంచుటో 

ప్రావీణ్టంబునం 'దెల్పుండీ భావదభిప్త్రాయంబు. తెల్టంబుగన్ . 1199 

కే, అనిన విని వ్చొష్టుం డగుచు దశాసనురడు 

చ, 

దానవ్రబం జూచి మార లాదనుజవర్యు 

నాశడకుం. దోడి తెండు వినమ్యు. డైన 
వాని వీశ్నీంచి పూజింప వాంఛ వొడమె 1200 
అనిన మహోప్రసాద మని యారజనీచరు లెల్ల గృమ్మణ౯" 
జని భుటకర్ణుల. గన్లొని నిశాచరవంశవ రేణ్య స మిమ్మ నే 
వృనమున. జాడ గోర సురమర్ల నలీలు౬డు రావణుండు వే 

చని వినయో కులం బతికి సమ్మదము న్షలిగింపుం డింపుగన్. 120 | 
అరుదు కుంభక ర్లు డు రానణునికడకు. బోవుట. ఇత్రడ్డుం- 

చ. అన విని కుంభకర్లుఃడు బలాధికుం డారజనీచ లేం ద్రుళా 
ససనము సెజింగ్ నుంచి దని శయ్య రయంబున డిని గ కాళికా 
సనకర పొదు. డై తననునంబున సంతస మంకురింప నూ 
తనరుచిరానతంసపరిభానములం గయిసేని డ్ మ్మణన్ న 1202 



న, 

యుద్ధకాండ ము. $571 

రావణునిశాసనంబున రాశుసులు బలవృద్దికరం బె నమాంసంబును నానానిధ 
గు se 

మద్యకుంభంబులును సమర్చించిన నతేండు యఖేస్త్టంబుగా మాంసంబు భుజి 
యించి రెండు వేలభఘటంబులను వష్టింబు గోలి యోవత్సముత్క_టుం ౫ నుమత్తుం 

డును చేజోబలసమన్వితుండును బరమసంహాష్టుంకును గాలాంతకయమోప 
ముండును నై రయంబున ననేక రాకుసులు తన్నుం బరి వేష్టింప సూక్యుండు నిజ 
కరంబులవేత ధరణీశలంబుం జోలె దనుచ్భాయల రాజమార్లంబుం టకా 

శింపం జేయుచు ఘటితాంజలు లై యిక గెకలం జాలుంగొనియున్నరక్క సుల 
బెక్కండ్ర, నవలోకించుచు నిజ తేజంబున నాదిత్యుని సంస్పృశించుచు విరించి 

భవనంబునకుం జనుశత మన్యునిమాడ్కి రావణునిమందిరం బున 'కుం జనియె నిట్లు 

శ లశృ్ళంగకల్పుం జై యప్రమేయుం డై కిరిటశో భితుం డై యద్భుతవగ్యనుం 

డై వివృద్ధకాయుందై. రాజమాక్షంబున ౦ ౦ జనుబెంచుచున ప కంభ క్ష ష్ణ నవలోకిం 

చి బహిస్ట్రితు ౩ "లె న వానర యూథపు లెల్ల భయకంపితళ కీరు ల 'రయంబునం 

గొందజే రాముని శరణంబు నొందిక కొండటు మూర్భాశక్రాంత లై పుషమిం 

బడిరి కొందజు గెరిగహ్వ్రూరంబుల డాంగిరి కొండటు దిక్కులకుం ఒజుచి రిట్లు 

భయార్లితులై పజచువానరుల నవలోకించి మహా జేజుం డగురాముండు వారి 
కందజ కభయం బొసంగి కీరటాలంకృతుం డై మహాకాయుందై ప్రర్వతాకార 
దర్శనుం డై జ సతోయాంబుధరసం కాశం డై. కాంచనాంగ దభూవ, ణుండై తొల్లి 

గగనంబునిండిన నారాయణునిమాడ్కిం జూక్కికి వ్రేగగుచు వచ్చుచున్న 
రాతస'శ్రె న ఘం కగుకుంభ కక్షునిం జూచి విస్మయంబు నొందుచు నధిణ్యధన్వుం 

డై శావ్షస్పుంగవుం డై నవిఫీమణు నవలోకించి యిట్లనియె, 1208 

ంప్రుద్టు రోవణునికడకు. బో వుకుంభకషునిం జూచి వానరులు ఫీతిల్లుట.. దతం 

రాతసవర్య పర్వతనన్నికాళుం డ్రై కనకకిరీటి మై కపిలనేత్ర 
ములు గల్లి చంచలాకలితనీలాభ . ౦బుకై వడి లంకలోం గ్రముచున్న 

వాం జెవ్వం డీలకుం వల శీతుఘూతుండు వ్యొక్కం డని తోంచె వీనిం జూచి 

హరులు భయంబున బరుగెత్తుచున్న వా రెది మపహాభూత మో త్రీదళరివుండొ 

కే. యెన్నండును మున్ను కని విన మిట్టిభూత 
మితనీచంద మంతయు విన నిచ్చ గలిగెం 
"బలుపు మన నపిఫీవణుం డలఘువీర్య్యం 

డింపు సొంపార రఘుపతి కిట్టు బనియె. 1204 

రుద్దు వీీషణు (డు రామునకు ఇంభేకర్హవృతౌంతేము సెప్పుట. శశి 

మ. అనఘా వీ(డు వతాపవంతుండు గిరీంద్రా, కారుల డింద్రుం గృతాం 

తుని సంగ్రామమున నృయించినమహాదోర్డర్పుం డాపి శవ 

స్పనయుర దుగ్రుఃడు కుంభ కర్ణుడు గశొన్య భ్రాత ప్రా పండు మే 

దినిలో నీతనిం బోలిసట్టిఘనచదై. కేయుండు లేం డెన్నంగన్. 1205 
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ఈతనిచే రణంబున నచేకులు - దానవయకుకిన్నరు 
ల్ఫూత ములుక౯ ఫణుల్ దితిజులుం బతగాదులు చచ్చి రుగ్రం డె 

టీ రా 

యీితీండు వేత భూలము నహీంచినం జూచి సురాసురు ల్లరం 

చాతతభీకి మైం బజతు రంతకుండో యని విహ్వాలించుచున్, 1206 
బలసూదనాదు లితనికిలం దలంకుచు సేవింతు రృుగదర్పుండు ధరలో 

బలవంతుం డనంగ నీతండె) గలుగండు వేటాకండు పొనికంటు నధికుండున్. 1207 

మటియు నిద్దానన్రండు స్వఫావంబున బరాభిభ వనామర్ధ్య నంతుండు మహో 

బలుం డనర్ట్రామ్సులు వరదానకృతబల కాలు లిమ్మహాత్సుండు పుట్టినప్పుడె 

తుధా రుం డై యనేకసత్వసహ సృంబులం బట్టి మ్రింగం దొడంగిన సర్వభూతం 

బులు భయవీడితు లె శ క్రునిశరసంబు నొంది రాశుసక ఎకో బెటీంగంచిన 

నతండు కోపించి కకోరం * టైనవజ్రాయుధంబున మ్రే వేనీన నతండు శక కవడ్రాభివా 

తుం డె _మిక్కీలి సం క్రుద్ధుం డె సూంనభోవలయంబు కంపింప నొకామహళనా 

దంబు౯ జేసి రయంబున సి రావణమహానాగదంతంబు. బెజికి వాసవునీయురం 

బున వ్రేసీన నతండు కుంభ కర ప్ర హోరా ర్తుం డై చలించి కొండాకసేపునకుం దె 

లివొరపే విషానంబు నొందుచు.. దనయట్లు వివల్లు లైనబేవర్షి బ్రవార్డి సురసీద్ధ 
సాధ్యులం గూడి బి హ్యాకడకుం జని యిట్లనియె, 120 

ఛా వాణీనాయక కుంభకర్ణ డనుగీర్వాణారి యొక్కండు గీ 

క్ర 

చ, 

తె, 

తే 

శే. 

ర్వాణ శ్రేష్ట ముల. దోయుచుం బ్రజల శేవని న్మి)ంగుచు న నానవ 

శ్రేతిం'ప పట్టి వధించుచు న్వెసం బరక్ర్రీలం జెలి ల్పట్టు చు౯ 

కోశ న్స గ్టీర్భనన ౦బు.. నాగజగము నోరాడుచున్నాం ఊొగిన్, 1209 

సారససంభవ దినదిన, మోారీతిం బ్రదెల మ్రింగె నేనియు లోకం 
బూరక ళూన్యం బె చెడుం, గారుణ్యు మెలర్ప నుమ్లు గావు రయమునన్ . 

అన విని పద్యగర్భు.డు దయారసపూరితేచిత్తు. డై రయం 
బున జనుదెంచి మూల బెనుభూతీముకై వడి, గుద్దు డొ ప్రదం 
వనీయంగ6 బట్టి మ్రింగుచు మదంబున వచ్చెడుకుంభ క ర్షునిం 

గను:గొని చామునం గినుక గనుడంగాం బరుపో క్ నిట్లనున్ , L211 
రాతసాధను నీవు విశ వునిచేత, నిఖల భునన నాశమునకు నిర్మితుండ 
వై.తి గావున నీవు శే డాది గౌంగల దచ్చినట్లు నిద్రింపుము సంజ్ఞ మటణిచి, 
అనుచు బర మేష్టి శవియింప నసురవరు(డు 
బి వాశాపాభిభాతు డై డై పడియె నుర్వి 
నంతి రావణు? డధికట డ్రా. ంతుం శగుచు 
నంజలి ఘటించి ధాత ఖ్ ట్లనుచు బలి కె, 

నలున మనునుని శపియింప న్యాయ మగుని 
తాను బెంచినకాంచనతరువు తానె 



యుద్ధ కౌండ ము. 518 

కరుణ మాలి ఫలీంచెడుకాలమందుం 

బెటికీ వైతురె యింత కోపీంప నేల. 1214 
వ, దేవా మింనచనం బమోఫఘంబు గావున నితండు నిక్కంబుగా నిద్రింపం గలం 

డితనికి జాగరంబుల యందు గాలనిహాపణంబు గావింపుంపినిన నవ్వరించి కరు 
ణించి యాజుమాసంబుల కాక్క నాడు మేల్కొని బుభుఖీతుం జై యితండు 
లోక్ంబులం జరించుచు వ్యాత్తాననుండై సం ర్రుద్దుం జె డై నపావకునిభంగి నిఖిల 
భాతంబుల భొశ్నీంచుం గాక్ర యనీపలె_ నిప్పును రావణుదడు భ వత్పరాక్రమ 

భీతుం డై వ్యసనంబు నొంది కుంభ కర్షుని మేల్కొల్పిన నతందుసం క్రద్దుంతై 
శిబిరంబు నిరమించి ఫీమపరా క్రమంబునే వానరుల భశీంచుటకు వచ్చుచు 
న్నవాః డితనిం జూచినంత నె “వానరులు భ యభ్రాంతు ౮ కనుకనింబజిచు 
చున్నవా రింక రణంబునకు డాసీనప్పు డితని నేమి వారించెప్ రది మొక్క మహో 
యంత్ర, ౦ బని వానరులకుం జెప్పు మది యొక్క_టి నిక్కం బనినమి మ నిర్భయులై 
యుండేడ రని పలికిన హేతునముంతీంబును సుముఖోడ్షతంబు నె నై నవఫీవణునివచ 
నంబు విని రాఘవుండు సేనాపతి యగునీలు నవలోకించి యి ు ట్లనియె. 1215 

చ, అనలకుమార నీవు రయ మారంగ నేగి సను స్తసేనలకా 
మొనలు ఘటించి యగ్గవకులక౯ా వరణంబుల | సం క్రమంబుల౯ 
మునుమిడి యడ్డ గించి నగము ల్లీరిశ్ళంగములుం గరంబులం 
గొని బలవంతు లై నష్టవగు ల్వసియించెడున ట్లానర్చుమా. 1216 

క, అని నిగ్థేశించిన న న,వ్షీనచరబల నాథుం డై నవహ్నీసుతుం డా 
జనపలీ" చెప్పిన క్రియం జృయ్యన నాజ్ఞాపించె వానకావలి కెల్టన్ , 1217 

జే, అంత శరభుండు వానుమంతుం డంగ దుండు 

నలగ వాతముండు ఫఘోరళిలాద్రి వృష 

పాణు లై పెద్దదొండలపగిది లంక 6 

గలబహీర్ద్వారముల నరికట్టి రపుడు, 1213 

క, తక్కినవారినరు లందజు, నుక్కున జితకాశు లగుచు నురుపాదపముల్ 
గృక్కు నం గొని పరవాహిని, కక్క_జముగ భయము పొడమున ట్లుండిరొగిన్. 

వ, ఇట్లు శె లోద్యతదీ స్తహ స్తం చై నవీరవానరవాహీనీసందోవాంబు గిరిసమిపా 

నుగతం బై నమహాభ్ర పటలంబు చందంబున నందం బగు చుండె నంత. 1220 

నీ, నిద్రాను దాకుల నేత్రుందు పరమదుర్ణయు(డు దురంతవి కముడు కుంభ 

కర్ణుడు ఘోరరాక్షననవా స సృపరీతురుః డై నిజప ప్రభలచే నతిశయముగ 
సముద గ రాజమార్లము చెలింగించుచుః “బురసతీకరము క్షపుమ్పనృషీ 
దోయగుచు సాధపం్తు కులు వడి దాంటుచు నరిగి మహోన్నతం బ బసదాని 

శో, విపుల మగుదాని షుణిజాలవితత మైనుదాని ఫాస్కరదర్శనం _బైనడాని 
ఎమ్మ్యు మగుదాని శుచిభంగి( గ్రాలుదాని, రాత సేంద్రునినగిరు సంంగ చే? 
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రుద్దా కుంభకర్ణ డు రావణునిం జూచుట. . చురుం- 

న సూర్యుండు మహోభ్రపటలంబు ప్ర వేళించినకరణి నవ్మువానీయముందిర౦బు' 
వృవేశించి పడన్యాసంబుల ుుహీతలంబుకంవిం పం గమ్య త్సృయం బతి కృమించి 

పుప్పకవిమానా గఘటితరుచిరాసనంబునం బరమోద్విగ్నుం డై కూర్చుండి 
యున్న రావణుని జేరం జనియె నప్పుడు తనకడకుం జనుదెంచు చున్నకుంభ 
కళ్లు నవలోకించి దశ గీ వుండు సంపహ్యాష్టచిత్తుం డై రయంబున "లేచి యదు 
ర్కానీ గాఢంబుగాం బరిరంభించి పరమా సనంబు గూగర్చుండ నీయోగంచిన 

మహాబలుం డగుకుంభ కస్టుండు రావణునిచేతం బ్రత్యుద్దతుండును సంపరివ్ట 
కుండును యథానవఖినందితుండు నై పర్యంకనుధ్య్యంబున నుపవిన్లుం జైన 
యన్న చరణంబుల కభివందనంబు గావించి తదుపదిష్ట కాంచనాసనంబున నాసీ 
నుం డై కోభారుణితలోచనంబుల రావణుని వీశీంచి యిట్టనియె, 1229 

కే, అనురనాయక నీచేత సవసరంబు 

చెలియ కే చేల సంస్రబోధితుండ నైతి 

నవని చెబాగ్షనివలన భయంబు గలిగె 

జెప్పు మెవాస్ట్రండు జమువీడు చేరం దలందె. 1228 
క. అని పలికిన గుద్దుం డగు, ననుజన్హుని. గుంభ కర్టు నతిబలు నీవ 

ద్ధనవృ త్త నేశ్రములచేం, గనుంగొని. యిట్లనియె? బం_కీకంఠు(డు కినుకన్, 
చ అనిళము బ్రవాళాసమున నర్భి సుఖంబుగ ని ద్రవోవుచుం 

బెనుపుగ నాకు బాటిలినభితి నొకింత యెజుంగ వీన్ర నేం 
జనివడీ రామభాధవునిషత్నిని బంకజ'నేత్ర జూనకీ౯ 
వనమున నుండి మున్ను గొని వచ్చుట యంత యెజుంగుడే కదా. 1225 

రురు. రౌసణుండం కేనకు సంభవించిన విపత్తును గుంభకర్ణున కటీంగిం చుట. శ్రథుం 

ఉ. ఆవసుధేళ్వరుం డిపు డనంతవనాటబలాఖి గు పుం డై 
వావిరి సేతుమాక్షమున వారిధి దాటి బలాథ్యు౭ డన ను 
గీనునిం గూడి పావకునికీతి వెలుంగుచు లంక? జేరి బా 
హోపిభవం 'బెలర్ప దివిజారుల ద్రుంచుచు నున్నవా. డొగిన్, 1226 

శే, కడు సుఖంబుగ సేతుమార్ల్షమున జలధి, దాంటి వచ్చి ప్రచండవనాట పై న్య 
మొప్పుచున్నది లంకావనోపవనము, లందు రెండవతోయధిచంద మొంది. 

కే. మొనసి దె త్యులలోం గడు నుఖ్యు లెవ్వ 
రట్టివా రెల్ల నివాతు లై రాజలోన 
వానరబలంబులో నొక్కండై న నుడియ( 
డరేయ నిది మేమి చిత్రమో యటు6గ రాదు, 1228 

గ, మున్ను కపులు బవరంబున, నెన్నండు పరాజయం బొకింత యటుంగన 
ట్థున్నా రది కారణముగం గృన్నన సాధనము పొడమె రాశసవార్యా. 1229 



డ్, 

ర్ 

యుద్ధ కాండ ము. ర్ర్ 

తమ్ముండ యేమి చెప్పు ది:క దాళరథుం డనిలోన నిన్న కో 
ధమ్మున సాథుజీవితము డక్క_ గొనం దగునట్టిడారుణా 

'త్ర్రుమ్లు లనేకము ల్పజువి దై వవళంబునం జంప కింటికిం 

ం విడిచి పుచ్చి స్తోక బొమ్మని దిట్ట మొ విడిచి పుచ్చిన చ్రాణముతో వచ్చితిన్, 1280 

ఇలిరు రానణుండు తన్ను రక్నీంపు మని కుంకకొమ్టుని వేండుట. తుం 

భూ పాలసుతులం గీకుల, నేపార వధించి గీర మేక్చన నాకీ 

యాపద గడవం బెట్టుట, కై పనివడ బోధితుండ వైతివి నాశేక్, [28 | 
వీరవర్య చాలవృద్దావశేషీత, యెనలంకం బోవు నుస,దర 

ణి గ న శ 4 
మందు ఘోరకర్శ మాచరించి నిశాట్క, వంశకుందుం గీ_ర్తి నయు మిపుడు. 
నీ వెన్నండు మును నాచే నీవిధమున నడుగం బడియు నెజుంగవు నీకుళా 

నావంక గూర్చి గణుగుట, కీవాక్యము విని యొనక్పు మిదియె ఫల మగున్, 
అనిమివదై తష్టయుస్టముల నద్భుతభ ంగి ననేకవారము 

ఇజ్ భజ ప ల్లనుజుల నిర్షర్ శృములం దప్పుక దోలి-జయంబు నొన్నస 

ద్ప్పినుతబలుండ వాబలము తేజము నకషము నేడు చూపు మే 

మని వచియింతు నికు సర మైనబలాక్యుండు. లేంయ ఛ్రారుణిన్ . 928 1 

. అనిలుండు తృ వేగమున నభ ములంబలె నవ; దోర్చలం 

బున విపినాటసై న్యముల భూకెరణంబునం వాజి చోలి శ్ 

ద్ద నృపవుత్రులం దునిమి తన్షయు నాకు జయం బొనంగి గ 

న్నన భనగీ కి నొందుము రణ ప్రియ మళ్చిగేయ బాంధవ ప్రియా 1285 
-ంరపుా కుంభక రుడు రావణునకు రాజన్తి సెప్పుట. రతిం 

. అని పలికిన గాతసనాయకుం డగురానణునిపరి దేవితంబు విని కుంభకదర్టుండు 

మనంబున గర్పించుదు నతనిం జూచి దేవా మున్ను మంత్ర నిక్చయంబునందు 
మాచేత నేదోవంబు సందృష్టం బయ్యె హితులయం దనభియు కుండ వెన 

నీచేత నాదోవంబు సమానాదితంబయ్యె దుష్కృతకర్షుం డగువురుషున కెట్లు 

నిరయంబులయందు. బతనంబు గలుగు నట్లు నీకు సీకావారణరూపపొాపకర 

ఫలంబు శీఘ్రంబున సంప్రాప్తం బయ్యెం గేవలవీర్యడర్చ్పితుండ వైననీవేత నీ 

పాసకర్మవిధానంబునకం మె ము న్నీ రామా గమనలంకాదా వోదికంబును దోషో 

త్వాదంబును ఫలత్వంబున నవిచారితంబులయ్యెం. ్రేమోవంతుం డగుపురు 

మనిచేత మొదల విచారించి వీదపం గర్భం బాచరింపం దగు నది నీచేత ఏపరీ 

తముగాం గృతం బయ్యె నెన్సం డై శ్వర్యమత్తుండై పూర్వకాలక_ర్రవ్య కార్యం 

బు లు త్తరకాలంబున ను త్తరకాలక రవ కార్టుంబులు పూరప్రకాలంబున నాచ 

రించు నతండు నయానయెజ్ఞుండు గాండు జేశ కాలవై పరీత్యంబునం గృత 

కర్మ్శంబునకు దోషంబు గలుగు ననుకూలంబు లై నను గర్శంబులు సోషచిత బే 

శకాలవియు క్తంబు లై క్రియమాణంబు లయె్యు నేని యశుచిజనంబులం దిడిన 
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పురోశాశొదికంబులుం బోలె వపరీతంబు లై విరుదఫలంబు లగు మజీయు 

నెన్వండు నచివులతోడ సమయంబు చేసి నీతిశాస్త్రోక్షప్రకారంబున నాత్తోప 
చయపరగ్గానిసంభవసమయ క్రి యమాణదండోసయో గియానకాపం జై నయు 
శ్రమకర్శంబు నాత్రపరబలసామ్య క్రియ మాణసామసాధ్య సంధాన రూపం జై న 
మధ్యమక ర్మంబును బరోపచయాత్యగ్లానిసమ య, క్రియ మా ణ దానఫపూర్ష్పసమా 
శ్రయణరూపం ఎన దఘునరికర్యంబు ని ట్లుత్తముమధ్య మాధమభావంబున 

వ్ ఒంట ॥ ఆ ట్ ద్రివిధంబు లగుకర్మ్మంబుల దేశ కాలాత్మద్ర ిప్ర యోజనసంబంధ పంచవిధ యో 

గంబు "లెజుంగు నతండు సాధీయుం డగు నెవ్వండు యథాశా స్త్రంబుగా( 

గార్యనిర్దయం బెజుంగ6 దలంచి నుహృదులతోడ నాలోచనంబు గానించు 

నారాజు బలీయుండు మజీయు విహితపూ రాషవ్లాముధ్యావ్నాసాయా హ్న 

"కాలంబులందు ధ శ్థార్టకామంబులు ప్ర క్యేకంబుగాం గాని ప్రాత 8 -కాలవిహీత 

ధర్మంబును నుధ్యావ్నా కాలవిహి తార్థంబును ప్రాతః కాఆంబునం గాని మధ్యా 

హ్నవిహీ తార్థంబును ఫ్రా తరకాలనిహితధర్త్మంబును నుధ్యాహ్నంబునం గాని 
సాయం౦ంకాలపిహీ తకామంబును మధ్యాహ్నవిహీ తార్థంబును సాయంకాలం 

i క క్షి + బునం గాని సాయంప్రాతర్యధాసవ్నావిహిత కామధ ర్యార్ధంబులు సాయం కాలం 

బునం గాని భజించువాం డు త్రముండు శేవలకామంబు సర్వుకాలంబునందు 
సేవించునట్టిపురు ముం డధముం డనంబడు నీధ ర్మార్థ కామంబుల యందును ద్రివిధ 
పతుంబులయందు నెయ్యది ప్రశే_స్పతరం బగు. దాని నెణటీంగి రాజు గాని 

రాజమాత్ర్రుండు గాని యాచరింపం డట్టివానిళా, న శ్రవణం బనుషస్థానాభా 
వంబువలన వ్యర్థం బగు సామదాన భేదదండంబులను దదోన్టీగంబును దన్ని 
ర్య్వాహోనిన్వాహ ప్ర కారంబులును ధ ర్యాగ్రకామంబులును సచివులతోడ నాలో 
చించి తత్తదుచితకాలంబునందు వశీకృతమనస్కు_౦ జై యొవ్వండు సేవించు 
నతండు లోకంబునందు వసనంబు నొంద కుండు సెవ్వాండు సచివులతోడం 

గ వ్యాక _రవ్యంబులు విచారించి యర్ధత_త్హ్వజ్జుండై కార్యంబు నడుపు నతండు నా నా థై వాదా ౧ (ad 

హితానుబంధంబు నొంది జీవించు నని యిట్లు రాజుచేత నీతివ్వుత్క మం 

బక_ర్తవ్యం బని. పలికి నీతిబావ్యాం బై నమం త్రివాక్యంబును బరిగ్రావ్యాంబు 
న్ ర ల లో 

గా దనుతాత్పర్యంబు చేటపజుపం దలంచి వెండియు ని ట్రనియె. 198 

అనుకేంద్ర పళుబుద్ధు లె నదువమ్పునుషులు తలకొని కార్యమం త్రంబునందు 

నభ్యుంతరీకృతు లై ఇాస్త్రత_త్తవ్రంబు లెజుంగక నృపనీతు లెజింగినట్లు 
ప్రాగల్భ స్టమున నీతి. బలుకుచుందురు చాల సీర గోరునట్టిఘావరుం డశాస్త 
విదులు చెప్పెడుమాట విని మొనర్పంగ రాదు కాదని చేసిన లేదు మేలు 

లే, అఖిల శాస్త్రార్థత త్వజ్ఞ లై నన్ఫపులు 
ఛార్జ్య్వమున నహితంబు హీతేంబు గాంగయ 



యుద్ధకాండము, 

గతిపువారి విచారించి కార్యమంత్ర, 

మునకు రాకుండ వెడలంగ ననుప వలయు. 

చ, అనవరతం బుపాయవీదు లై నయ రాతులం గూడి మంత్రు, తే 

పున విపరీతకృత్యములు పూని యొనర్చుచు కందు రిట్టిదు 
ర్హనులను మిత్ర సాపు లగుశ త్రుల మంత్ర ఏనిర్హ యంబునం 

దనువ్లుగ భూవరుండు వవహోరమునం బకికింపంగాల వగున్ , 

క. పరికింపనినాండు మహీ, వకునిసిరియుం బు తమి తేవర్లము బలముళ 

సరి లేనిజీవితంబును, గుకుతరకై భవము యశము నొబ్బువం బోవున్. 

క. వై రులు నుపసంహితమం, శ్రీరితకాక్యములు సేయు నృపతుల రంధ్రం 

చారని సొత్తురు రాతస్క, వీరా ఖగము అబశక్రాంచవివరమును బలెన్, 

"లే, రాత్రిచరవంశవర్య ధరిత్రి నెవ్టం 
డరుల నెటీంగి నిపే.ధింపం జడానరపతి 

కాపదలు వచ్చు సంపద లవల6 బోవు 

స్థానచలనంబు కలుగు విచార మొదవ్సు, 

తె. అసురవర తేమ్లుం జోవినయంత్ మున్ను 
నీకి. గ ఆ పెను సేమంబు నెగడుకొటుకు 

నీవు తెలియనివాండవు గావు నీకుం 
దోంచినవిధంబు సేయుము దోష మెజే(గి, 

ర్? 

1287 

123A 

[280 

240 

1241 

124 

వ. అని పలికిన గుంభకన్టునివచనం బాకర్లించి డశకంకుండు కోకించి వికటభు? 

కుటిదుర్నిరీక్యుం డగుచు నతని కిట్లనియె, 

ంర్ఫుత్తా రావణుడు త్రుద్దుం డై పరిదేవనము సేయుట. శుఢూ 

తే. పూజు. డై నయాచారుస్టండు భూరికరుణ 

శిష్యునిం బలె నన్ను కౌసించె చెల 

నిట్లు వాక్ళగను మొందిన "నేమి కార్య 

మిప్పటికి యు క్ష మగుచానిం జెప్పు మోవు. 

1243 

1214 

క, తెలిసియు తెలియకయో మటి, చలమున బలముననొ మిగిలి నలిపిన పనికీం 
వ్ 

గలగూడ కిపుడు ననుం దప్పులు పట్టిన నేమి కార్య మమర ద్వేషి. 1245 

క, గతమునకు వగవ రార్యులు, గతము గచతమె వగవ నేమి కార్యము గలుగు 

చుతిముంతుండ వై కాలో,చితేగతిం గృతిసాధనంబు చేయు సరగునన్. 

సీ, యామినీచరవర్యు నామిందం గడుభ క్రీ గల బేని కాహావిక్రముండ చేని 

యో కారక మంతేయు నీకార్య మని నిజసాగ్టంతంబునందు దలంతు వేని 

మామకాపనయసంభవ మైనదోవంబు విపులవ్ క్రమమున నపన యింవు 

మాపదలందు సాహాయస్థింభు గావించు నతండెపో బాంధవ్యం డట్టిచోట- 

168 

24 



ర్1 కే నోవీనాథ రామాయణము 

ఆ, 

వ స్వా 

ల 

గానివా(డు తనకు లేనివాం డి త్తెజం, గెటింగి సంగరమున6 బరులశడ్షిమి 
దీర్చి పుచ్చి వేగ దీనుండ నగునన్నుం గావు మవసరంబు గదియ వచ్చె. [241 
అని యిట్లు సంతుభి లేంద్రియుం డె పలికిన ధీరదారుణం బె నయతేనివా 
కరింబు విని యతని రుష్టుం డై నవానింగా నెజింగి కుం భకర్దుండు వినయంబున 
నాశ్వాసించుచు మెల్లన శ్లశ్షువాక్టింబున నిట్లనియె. 1240 

యుద్ద కుంభకర్లు (డు రావణు నూజిడించుట. చఖైరుం- 

. దనుజేంద, స త్ర్వసంపద, మన శేమి గొజుంత యింతీమా త్రమునకు నీ 
మనమున. జింతిల నేటికి, మను జేంద్రునివలని భయము మాను మధశా, 1249 
దానవనాయక నీ విపు, డే నుండంగ దైన్య మొంద నేటికి నీవె 
దాన్ గుజించి తపించెద, వాచెగులు హరించి వై తు నడలకు మింకోన్. 1250 

. కౌర్యధుర్భ యేను సౌభాత్రమున బంధు, భావమున నృపాల ఛావ్యనీతి, 
బట్టి యిట్టిమాటం బలికితిం గా "కేల పొౌకుషంబు మాని పరుల విడుతు, 12గ1 

- చిన్ననాంట నుండి చేసినమన్నన, శెన్ని శెక్కు ఛా త్రీ. గన్నవన్నె 
కమితస_త్హ్వమునకు సమముగా నాచేతి,బలువుం జూపి చేడు పగజ గెలుతు, 

డ్, గ్రక్కున బాహావీర్య మలరంగ వనాటచఛచమూకదంబము౯ా 
దిక్కుల. బాఆం దోలి నరదేన్రుల రాఘవ్రల న్యీధించి వే 
రుక్కున6 దచ్చిరంబులు వుహోద్దతిమైం గొని తెచ్చి మూసి “ప్రిం 
చెక్క నీకు జానకికి నిచ్చెద మోదము ఖేకముం వన్. కీస్ 

- పథనములో ననాటులు నృపాలురు మత్స భు నోర్చలంపునళా 

నిధనము నొందుచుండం గని నేండు పురిం దమజబంధువ్వు మౌళి 
జిథరణియందుం జచ్చుటకు6 జింతిలు చున్ననిశాటకోటిక్త్కి 
బ్ర తేగ న శ్రుమార్జన మొన ర్చెదం జూడుము రామసళ్వార-. [253 

. రావణ నేండు చూడు సమరంబున నాదు భుజాబ౯ంబునకా 
'దేవననోపమానదృఢ చేహాని సూర్యమహోభ్ర తుల్యు బా 
హోవిభ వా భిరాముని సమ_సవనాటకులాధినాథు సు 
గీవునిం జంవీ బై త్యులకు. వ్రీతి యొనర్హు మహాద్భుతంబుగన్ . 12565 

= చలమున రామునిం జంపంగం ,దలంచిన మత్ప/ భృతిసర్వదనుజ వరుల చేం 
దలకొని రవ్నీతుం డగ న్ఫీ, కలఘముగుణా యేమి నొజంత యడలకు మింకన్, 

జే, వను మున్ను గ జూనకీజూనిచేత్త, వాతుండ నైన ని న్నవల ఫఘోశాజిం జంపు 
నేను జీవించి యున్నాండ గాన నీకు, భయములే దించుకై న తపాచరేంద్ర. 

కే. అరల నాజి వధించి జయం బొసంగ్క, శధిప యేనుండ నన్యుల కాశపడంగ 

&, 

నేల నాశానలిచ్చి నేం డాలమునకు(,బనుపుము ప్రసన్నముఖుండవై వనట దక్కి, 
వాసవకాలు రైన మతి వహ్నిసదాగతు ల న నీలకం 

రాలా 



శే, 

సీ, 

యుద్ధ కాండ ము. న్ 79 

కాసురవర్యు లైన ధనదాస్థ్రపు లై ఆ నను నక్తినళా జ 

శ్రాసనమూ _ర్రినె రణశిరంబున రాముని చానితీమ్తుని 

న్భాసురలీలం జం పెద క్షపాచరేేఖర చింతే య్టికిన్. 

గిరిమా త్రశోరీకుండ నై, గురుకాబము శే బూని కోజులు వెలికిం 
బజవంో మో సెడుననుం గన్, పుధంవరుం కై దైవం బాజిపోయె భయమునన్, 

.శే శ్లీశ, స్రుయుతుండ నై సంగరమున 

గడిమి దేపింప శత్రు సంఘముల? బాలం 

దోలు నప్పుడు నామోలం దొడరి జీవి 

తాళ గలవాండు నిలుచునే యసురనర్ను [126 | 

పరశుగ దాఖస్షంబులు, పకిఘంబులు సాయకములు పని సేయవు సం 

గరమునం గరముఎచే భీ,కరభంగి బలారి నై నం గడవుదు నధివా 1262 

మ నాముష్టి వేగ ముని నో రాముండు సహించ చేని గ్ర మ యవి ద 

ద్భీమామోఘ ప్ర పదర, సోమము మచోణితేంబు సోంపుగం గోలున్, 
, ఏ నుండ నీకు వగవం, గా నేల నిశాచ కేంద్ర గ్రక్కున ర్రవులం 

బూని వధించి జయము గొని మాను చసుచ్ంతుం బంపుమా న న్ననికిన్, 

. డనుజవరేణ్య జెందమున ్రైర్ఫము. బూనుము బొవాువి క్రమం 

బున బలవంతు లై నరఘుపుంగవుల 'నృతపత్రమి త పు 

త్రునిం బురి6 గాల్బ్చిపోయినమరుత్పుతు సంగదు నీలు జూంబనం 

తునిం గపిసె న్యృసంతతులం ద్రుంచి సమిద్విజయం బొసంగెవన్ . 126 

వారివాయనహ్ని కాలదనుజాస్పతివాయుధ నేశ్వ శేళులం 

దజిమెదం జంద్ర భాస్మ రులం జారటం గూ ల్చెద భూదివంబులం 

బజీయలు వాపెద న్నిఖలపర్వతము ల్బొడిగా నొన ర్చెదళ్ 

శరదులు రొంపి చేసెద దిశాగజకుంభములం బగ ల్బెదన్ , 1266 

అధిప చిరకాలను ప్తుండ నై ననాదు, వృక్తమంబు విలోకించి వివిధభూత 

ములుభయంబునం బజివవై రుల వధించి, మ్రింగ్వుచ్చెద మృత్యువుభ ంగి నేడు. 

నాసవవైరి భవత్చుఖార్థం  టేను రణమున కేగి చుర్వారభంగి 

రామలక్ష్మణ భాన్మ రకుమారయుతముగాం దరుచరవరుల నందణు వధించి 

మ్రింగి వుచ్చెడ రఘుపుంగవుండు యమతృయమున శేశిన వెన్య_ నవనిపుత్రి 

న్న్ను వరించుట నిక్కువం బింతేయు నాత్మ లోం గలభయం బవలం ద్రోచ్ 

శ్ర. విజ్వరుండ వై రమియింపు వేడ్క మాటి సారవాకుణిం గోలుము సరస్టేకృత్య 

వ, 

ములు నొనర్పుము బలరిపుముఖన్టీ దివిజ, వరులంజీరికేం నొనకుము వరగుణాథ్య. 

ధర. మహోదరుండు కుంఛకర్ణునిముకమును దూషించుట. చుశా 

అనిపలికిన నతికాయుం డగుకుంభ క ర్లునివచనంబు విని మహాోదరుండు నుంక్రుల 



కీకీ0 గోవీనాథ రాహాయణము 

వ 

తోడ విచారింపక రావణునివేతం గృత్యంబు కృతం బయ్యె ననియు నసహా 
యంబుగా రామాదులతో రణంబు చేసెద ననియు నెయ్యది కుంభ కర్ణుని చేత 

సముదాహృతం బయ్యు నయ్యుభఖయంబు దూవమించుతలంపునం గుంభ కర్టున 

కీటన్ యె. 1260 
అనిశం బవలి ప్తుండ వె, పని యెజు6గ మనీవు బేమి. బౌరివకులసం 

జనితుండ నయ్యును ట్రాకృత, జనులపగిదిం జూడంబడిఖి శెార్యధనుల వేన్, 

. అని పలికి యతండు నయానయంబు లెజుంగం డనునది యాదిగా రానణునుద్దే 

ధించి కుంభ కగ్గుం డాడినచందంబు పరిహరించువాం జై యిట్లనియె. 1211 

స్థానము చేశ కాలముబచందము స్వేతర తారతమ్యుము౯ 
హోనియు నృద్దియుం డెలిసీ యార్వ్యులు మెచ్చ జరించునట్టియీ 

దానవనధాయకుండు నృపధర్య మలతుంగనివా౭డె ముంగలక౯ా 

మానక బాలభావమున మాటలు పఠ్కెద వీవు రాతసా. 1212 
అని పలికి లోకంబునందు. గాపురువుల వై న నెయ్యది యాచరించుట క్నర్త్హ ౦ 
బై యుండు నట్టికర్థ్శంబును వివేకి యగురావణుం డౌట్లు గావించు ననుతాత్స 
ఎ 6౨3 --౭ రొ 

రష్టంబు 'తెలంబు సేయుటకుం గమటి నిటనియె 12178 
౧ టా ౧ 

శీవలమూర్లున కార్యుల, సేవింపనివాని కు గృశేమువీ. కై నం 
గావింప రానికర్యము, భావింప బుధు. శొనర్పం బాల్పడునయ్యా. 1214 

అని పలికి శమ్మణి ధర్మాధర్యంబుబకు హీితా పీ తసాధనతషీంబు నిశ్చయించి 
నతాహరణహూపసపం బగుపాపంబువలన నీ కీయనర్థంబు వ్రాప్తం బయ్యె నని రావ 

ణునితోడ గుంభ కర్టుని చేత నెయ్యది పలుకం బడియె( దద్ధ ర్యాధర్య్మం బులందు 
హీ తాహితపఫలనియవమూాభావంబువలన సంబంధంబు గలుగనేర దనున భిప్రా 
యంబు ప్ర తిపాదించుట కీట్లని యె. (2105 

. అవని నెయ్యవి పృథగా శ్రయములు నృపుల, కనుచుం బలికితి వట్టిధ ర్థార్ధ కామ 
ములస్వ భా వంబుచేతను చెలిసికొనుట, కసురవర లక్షణంబు బే దరసీ చూడ. 

. అది యెట్లనిన సుఖఫలక యా గానుష్టానాదిధ ర్థానుష్టానదళ యందుందాత్కా_లీక 
కరీ రాయా స జనితదుళి ఖదర్శనంబువలనను దుగ ఖజ నకపరదృవ్యహర ణాద్యధర్తా 
చరణసమయంబునందు? దాత్కాలికసుఖదర్శనంబువలనను నర్గకామంబుల తే 
ఆంగునిట్టిద గుటవలనను ధర్మార్థ కామంబులనుస్టరూ పంబువలన నజబుంగుటకు 
బ్రమాణం బెద్దియు లేదు థ ర్యార్ధ కామంబుల కెట్లు నియతళే ఫలంబు -శీ.దట్లు కర్తం 
బులకు నియత ఫలంబు లేదు సరప్పసుఖంబులకు బుణ్యకర్శంబు సాభకంబని పలు 
కుదు రట్టిపుణ్యకర్యంబు నందును దుగఖఫలం బగుచున్నది పాపకర్శ్యంబులకిను 
నుఖఫలంబు గానంబడు చున్నది థ గ్యార్ధసాధనభూతీకర్రంబులు సధశ్రానరసాధన 

తీనర ,0బులును నీచత్తు కీ స యురీ 
భూతిక ర్మంబులును ర్విధకర్శృంబులును శ్రేయస్క్రరంబులై యుండు నొ 
కానొకప్పు డధ ర్మానర్థంబులకు దుకఖఫలంబును సుఖంబును ట్రాప్తం బగునివా 



యుద్ధకాండ ము, చ్ 

లోకపరలోకళోపయోగిధ ర్యార్ధకామకహూపకర ఫలంబు హుకుం శే నువ 39 

బగుచున్న డవ్విభంబున యథచ్చాచాకండను గ శాలువ నన ంంబుల = సుజ 

వించుం గావున విహితం బె శుభప్రదం బనియును విమ్ కః స వన లు కా 

దనియును ధ ర్యార కామంబులకు ఫలని నియముంబు తేదు సస om న 

కుం జెల్లు నని పల్క్ వెండియు న నియ్యర్థంబు విమర్శించి రావణు వము గ” పాచిక 

సీతాపహరణం బస్య "'దాదులచేత ననుముతేం బై నయది యమ భొనర జం 

చుట కీ ట్రనియె. MTT 

శే. అనురపతిచే సునిశ్చితం చె సజనక, జూపవారణకక్తంబు మా కభిమణం?1 
యరులవివయంబునందు సావాసము కలయు,శందుదోమంబుచే చేళుసునారివర్యు. 

వ. ఈఫఠుంబునందు రావణునిచేత నచాతుర్య కృతం బొకింతమైన దర్శింపం జేయుట 

కశక్యం బని పలికి కుంభ కన్చాకాభియానపక్షుంబు నిరసించుటకు మరల విట్లనియ. 

తే. భండనంబున శే నొక్కరుండ నిప్ప 
డరిగెద నటంచు( బలికితి వనురనాథ 
యం దయు క్ష మసాధ్వ మత్యవహితంబు 

హోనియును దో౭చె నది యెట్టు లనిన వినుము, 1280 

ఉ. మొనుగ మున్ను రోష మభిమానము గల్లినరాత్తుసు ల్లన 
స్టానకృ తొలయు ల్ప్రబలదర్సులు రాముని చేత జచ్చి ర ర 

మ్థూనవనాథు శూరజనమాన్యు ననంతబలాభిగు ఫుని౯ 

మానుగ నొంటి నెట్లు కదనంబున గెల్బెక వీవు రావసా, 1281 

లే, మును జనస్థానభుందు రామునినుహో గృ, విశిఖరయమున కోర్వక వెజచి వచ్చి 
నట్టి రాతను లెప్పటి కడలు విడిచి,,భ్రైర్య మొండ లేకున్నారు దనుజవర్య, 1282 

సీ, అనురనాయక నుపు( డై నవాసుకినట్లు వారిభంగి సంక్రుద్లుః డై నరామ 
మను జేంద్రు నజ్ఞానమునం బ్రబోధింపంగం దలంచితీ వతండు ప్రతాపవంతు. 
డాజిదురాసదుం డగ్నికల్పుందు శౌరస్టఫఘునుండు మృత్యువు భంగం గ్రాలువాండు 

వానిముంగలికి. బోనంగ నివ్వం డోపు జగతీళుం డభిముఖుం డగుచు నుండ 

ఆ, సంశీయస్థ మయ్యె సర్వంబు నీమతం, బట్లు గాన నొంటి నాలమునకుం 

జోనం దగదు వినక పోయిన నచ్చట, నీకు గీడు వచ్చు నిక్కువముగ, 1288 

తే, అరయ హీనార్జుం డై నవాః డవని నెవ్వం, డనురవర్య సమృద్ధార్థుం డై నరిపునిం 
్రాకృతునింగాం దలంచి నిరాకరించి, తనదుప్రాణంబు వాలిన టానరనజూచు. 

తే: వాసవసమాను. జెవ్షీం జన్వనికి మనుజు 
లందు నెవాషండు సముడు లేం డ ప్ర తివాత 

కార్శుకుం డెన్వం డట్టిరాఘవునితోడ 

నొంటినంగ్రామ 'మొనరింప నొప్పు గలడె, 1235 



ర్ షు గోవీనాథ రామాయణము 

ఒంకుడు మహోదరుడు రావణునకు నీశానశీకరణోపూ యం బెలీంగించుట. రైలు 

వ. అని యిట్లు మహోదకుండు సంరబ్ధుం డై కుంభ కర్లునితోడం బలికి రాక్షసవు 

ధ్య్యంబుశ నానీనుం డై న రావణుం జూచి రాశతనేంద్రా నీవ కార్యసిద్ధి వడయు 

టకుం దగిన తెజుం కెబుంగక విచార న్థమానసురక వై వృథేజిల్పంబు 

లాజెవవు సీతోపస్లానకారళకం చె నయొక్క యుపాయం బేనుగంటి విననభిముతం 
థి 

చేని సవి _స్లరంబుగాయ జెప్పెన వినుము వుహో వరుండును విద్యుజ్జ హా ండును 

సంహోదియుం గుంభి కోర్గుండును వితర్ష నుండును నియ్యేవుగుు పంచాగ్నులభంగి UU 
వెలుంగుచు రామునథారంబు రణంబునకు వెడలు చున్నణా రని పురంబున్య 

జాటింపంబంపు మే మేవురము ఫేష్టుంబునం జని బహూుప్ర ప్రయత్నంబున చాముని 

తో రణంబు గావించెద మమ్మహాయున్తంబున శత్రువుల 'సయించికి మేని మనకు 

సీతా వరీకరణో పాయంబువలన. గారస్థంబు "లే దట గాక పగతుల జయింపహ 

జాల మైతి మేని యొక్కింత సేపు రణంబు గావించి యవ్వుల నునస్సమిోశీశం 
చా బై నయుపాయజాతంబు నవలంబించి నిజళరీరంబులు రామచొణవిదారితంబు 

3 లై నభంగిం గావించుకొని రుధిరసముశ్నీ త'చేవలమై రామనానూంకితంబు 
లె లె నళరంబులతోం గూడ సంగరంబున నుండి పురంబునకుం జనుదెంచి రామ 

లమ్మణులు మాచేత భకీతులై రని నొడువుచు భవచ్చరణంబుఅకుం బణమి 
శ్రైద మష్టుడు నీవు మమ్మభీష్టసత్కారంబులం ప్రీ వీతులం జేసి గజన్క_ంధస్టితేపురు 

ముని చేత రారులత్ష్మణులు సెన్వస మేతంబుగా "'మహోదరాదుల చేశ నిహతులై 

రని పురంబు నల్లడల ఫఘోషింపం బంచి క పటసం ప్రీ తి కల్పించుకొని ఛృత్యులకు 
చాసదాసీజనంబులకు య ఖేస్త్టంబుగా రత్నాభ రససువర్ష వస్తాదు లొసంగి వీరు 

లకు మాల్యాను లేపనంబు లొసంగి యోధులకు మదర్థింబు? జోయించి సము 
దితుండవై. మద్యంబు గ్లో గోలు మంతట రాముండుసుహృత్చ మేతంబుగా భశ్నీతుం 
డయ సనుజన వాదంటు బహులంబే దశదిశల మోయు నప్పుడు నీవు వనంబు 
ప్ర వేశించిజానకి నవలోకించి సాంత్వవా కర్టింబులననూనయించిధన ధాన్యరత్నా 
ద్యభిమతష దార్థంబులు సమర్పించి యనేవిచి త్రంబు వశయు మమ్మహీపు త్రీ సం 
పాదితభయకోకం జైన మూకపటోపాయంబుచేత వంచిత యె శేయునద్ లేక 
యకాను యయ్యును దొల్లి సుఖసమృద్ధయు సుఖార్హ్య యు గావున రమణీయుం 
డగుభర్త వినష్టుం డగుటం జేసి భవత్సాంగత్యంబ స సుఖంబుగా నెజింగి నెరా 
శ్యంబువలనను శ్ర్రీచాపల్యంబువల స ను సర్వ ప్ప కారంబుల భవద్వశగత యగు 

నిది నాకుం దోంచినయుపాయంబు వేతాక్క వరవున ననర్హంబు వాటిల్లుం గా 
వున నీవు రణార్థం బుత్చుకుండవు గా వలవదు దీన సుఖలాభంబుగలుగు  సెవ్చోం 
డేనియుననష్ట్రసెన్యంబునన వా ప్పప్రాణసం బేవాంబునై నై నయుద్ద్గవ్యతిరికో పాయం 
బున బగతులం బరిమార్చు సట్టిమహీపతి యళశంబును బుణ్యంబును గ్ ర్తియు 

జిరతరసుఖంబునుం జెందుననిపలికీన విని యక్కుంభ క రుం డిది యేటియుపాయం 



యుద్ధ కాండ ము. 588 

బని మహోదరునివాక్యంబు నిందించి రావణున క'భిముఖుం జై యిట్లనియె. 
చు, దనుజవరేణ్య యేను భుజదర మెలర్చ దురాత్తుం జై నర్రా 

మనుజవ రణ్యునిం దునిమి మానక నీదుభయంబు పాప 

న్మనమున వెరభావ మది మాని సుఖంబున నుండు ముచ్చట 

స్థ్రృనుం డగుకురభ కద్దు. డొకకార్య మొనర్పం౫ లేండె చూడంగన్. 12597 
క, ళూరులు నిసపోయము లగు, వారిదముల భంగి రాడజవరమ్యులమ్రోల౯ 

ఊరక గర్జింప గహాం,కారంబున నాడినంత గావింతు రిలన్, 1288 

-ంర్టుర్లు కుంషెక ర్లు ండు మహోదరుని దూజుట.శర్టుర్దుం 

లే. అధిప శూరులు పౌరుష మాశ్రయించి 
నెగడుదురు గాని తన్ను. దాం బొగడుకొనరు 

మొదల నాత్మ పౌరుషమును బదిఎపజుచి 

దీర్పం గూడనిపని మెనం దిర్తు రెందు. 1289 

చే, విక బుండు బుదిహీనుండు వెరవెటుంగ, లేనివాందు పండితమూని మైనయట్టి 

యూామహాోదప్కీబోంటి దు కే పే)కు పలుకు, విన్న రాజుల కాపద శే” చ్చు. 

వ. అని పలికి మహోదరుని నాలోకించి సరుషంబుగా ని ట్రనియె. (2091 

ఆ. అనవగతము హితము నరయక రాజే చ్చ, ననుసరించి వ్రీయము లాడునట్టి 

యుద్ధ భీరు లె నయుష్కదాదుల చేత, నసురపతికి నిట్టియడలు పుళ్లు, 1292 

చ, హితముఖు శైనవై రు లని యింత మెణుంగక బా యనర్భథో 

వీత్రముల బట్టి యాదనుజశేఖరుం డై నదశాననుండు దు 

రతి యయి మంతి త్రి బాంధవపురంబుల? గోశనువ్బా స్బ అంబుల 

న్హితులను చాడు చేసీకానె నింతరు మూలము నోర లే కడా. 1298 
క, మీాదుర్న యమున? బుట్టిన, యోదోవము బాపుటకు నహీనద్యుతి నై 

యాదరమున నిప్పుడు రణ, మేదిని శే జనెద నం దమిత్రుల గెల్వన్. L494 
వ అని పలికిన ధీనుంతుం డ డగుకుంభ కర్టునివచనంబు విని ని ప్రవాసించుచు రావణుం 

డతని కిట్టనియొ. 1295 

ర్చుడ్డు రావణుడు కుంభకర్ణునిం బ ద్రైకంసించుట. చుం 

సీ ఈమహూోదరుండు సంగ్రామంబున నేం ద్రశరబాధితాంగు। డై మరల ననికిం 
జనుటకు ఫీతిల్లీ సంభ్ర 'హేంబున నిట్లు వె5  ఇెటింగిం చెడు వీనిమాట 
శ్రీని సౌహృదమున హి తమున బలమునం ద్వత్సముం డింక నెవ్వాండు లేడు 

భయనాశనాన్ల మిప్పగిది నాచే నీవు సంబోధితుండ. వై తి సక్టరముగ( 
ఆ. ప్రీతి గలిగినట్లి యాతుధానుల కెల్ల, నిదియె కాల మింత శెక్కు_ డెద్ది 

శౌర్యధుర్య పీన శ్రుజయార్థంబు, చనుము బలము మెటుసి సమరమునకు, 

ఉ. ళూలము శేఎంజ ని "న యలబనంర్యకుమారునిభ ౦గిం గోపి వె వై 

గ్రా లెడునిన్నుం గాంచి రఘురాముడు లత్షణుం డర్క_పుశ్రు(డుం 
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జాల నునంబులోం దలంకీ మె నయుతేంబుగ బాటికుందు రే 

యాలమునందు వేగ చను మద్భుతవిక్రమ శంక యిటికిన్. 1296 

వ. అని పలికి యద్లళ గ్వీవ్రండు కుంభ కర్తబలపరా కృనూభిజ్ఞుండు గావున నతనివలన 
నిక్కంబుగాం దనకు విజయంబు గలుగు నని నిశ్చయించి తన్ను. బునర్లాతు 

నింగా* దలంచుకొనుచు ముదితుం జై నిర్శలుం డగుశ శాంకుని చందరిబునం 

'దేజరిల్లు చుం డె నిట్లు రావణుని వేత, 'పలుకంటడినవాంతై నుహోబలుం డగుకుం 

భకర్ణుండు సముద్య్భతుండై. శీస్టుంబున నితంబును కత్రునిబర్డ, ణ౦బును సర్వకా 

లాయననిరి ర్మితస్వరూపంబును చీ _ప్పంబును ద_ప్పకాంచనభూవణంబును శక్రాళని 
సమంబును 3 భీమంబును వజ ప్రతిమ గౌరవంబును చేవదానవగంధర్వయన్ కన్న ర 
సూదనంబును ర క్షమాలగ్ధిముహాదానుంబును స్వోద్దత పావకంబును శత్రుశోణిత 

రంజితంబు నగుమహోళూలంబు లే కాని రావణున కిట్లునియె. 1297 

క, ఇభవాయరథభట మేటికి, నభయంబున నే నొకండ నరిగి కడిమి సం 

తుుభితు లగుకపుల నందణి, రభసంబున మ్రింగి వత్తు రాశసవర్యా.  :298 

చ, అన వినీ కావణుం డనియె నాతని కి ట్లన రాదు వానరుల్ 

ఘనభుజు లుగ్నృదర్పులు దురాసదు లొక్కని లెక్క సేయ శే 
పున వధియింతు రీవు బలముఖ్యుల శూరుల శస్త పాణులం 

గొని చని యాజిలో రిపులం గూల్పుము పొమ్ము, నిశాచరో త్రమా, 1299 

చుటు రావణుడు కుంధకర్లుని భూషణములచే నలంకరించుట, శ్రుశుం- 

న. అని పలికి శీఘ్రంబున శాసనంబున నుండి లేచి యద్దశాననుం డొక్క_నువా 
నీయసువర్ల సూత్ర గృథితేమణి మాలిక కుంభ కర్డునికరళంబున నిడి వెండియు. 
గన'కొంగదంబురు ర నంగళీ వేష్టనంబులును గళాభరణంబులును కతిసం కాళం 
బె నహోరంబును ద తదు చితస్థా న ౦బుల సంధించి దివ్యృసుగంధవమాల్యదామం 
బుల నలంకరించి "శ్రీనుంత్రేంబు లగురత్నకుండలంబులను గర్లంబులయందు 
సంఘటించి ప్రశ స్తం టైనప్రాస్థానికస్వ స్తస్టయనంబు ప్ర ప యోగీంచి యాలం 
బున కనిచిన చఖ్బహత్క ్హం డోగుకుంభాకస్తుండు కాంచనాంగద శేయూరని 
ప్కాభరణభూపితుం డై హులాగ్నిచందంబున వెలుంగుచు వుహానీయవిశా 
లమేచకశ్రోణినూ త్రంబున నమృళో క్పాదనంబునందు భుజం గను వేత నద్లం 
బై నమందరంబు చందంబున నందం బగుచు ద _ప్రకాంచననుయంబును నీవా 
తంబును యుద్ద ప, హోర భారత్ మం బును న నేక భారనీర్మి తంబును విద్యు 
త్ప?భంబును ప్ పంబు నై నకవచంబు దొడిగ నంధాస్టభ సంవీతం బైన 
యద్రి రాజుకరణి నలరుచు ట్రవడ్లమానశరీరుం జై త్రీవికృమక్ళృతో తా 
వుం a డై ననాశాయణునిమాష్ష_౦ జూడ కి వేడ్క వేయుచు భూలపాణే 
మై పాశవాస్తుం డై నయంతకునిపగిది జూపట్టుచు సర్వాభరణనబ్ధాంగుం డై జె 



తే, 

ము, 

వ, 

యు-ద్ధ కాండ ము, ర్వ్న్ 

ఛాతుశోభితం బె ననీలాద్రివై వడిం బ్రృకాశించుచు రావణునిం గౌంగిలించు 
కాని ప్రదజీణంబు గావించి ఏ ము సకం తచ్చరణంబులు సోకం బ్ర, ణమిఖి 

యనువ గొని ప్రళయకాలభా రాధరంబుకరణ గర్లించుచు వుహోబలు మాడి, 

వేగంబు వహించ పొదవి న్యాసంబులమహీతలంబు కంవింప సౌధ ప్రాసాదవిమా 
నొగృంబులయందుండి రాశ్సాంగనలు వువ్పంబులు సేనలు చల్ల ధృతాతప 

క్రుండై మదోత్కటుం జై శోణితగంధముత్తుం డై శంఖ కావాళదుందుభినిగో 
వోపురన్పరంబుగా భయంక ర పసృకౌరంబున రణంబునకు శె సలె నప్పుడు, 300 

Be...) కుంకకర్దు(డు యుద్ధము నకు వెపలుల చురురా 

కాలజీమూశతంబుకై వడి ఘోషించు చాకుచామోకరస్యంచనములు 

కరములు వె కె త్తి గగననుపహాోధుని జలము లాకర్షి ంప(జాబలుకరులు 

ప్రళీయ'కాలమునా+ టిపవన'వేగము గల చటుల హుమావీకపై ధవములు 

విడికిటిపోటుల బిరుదుకొండల నైనం బిండి సేయ జూలు చండభటులు 

తెంపు పెంపు దీపింప గణింపరాక, దట్ట మై పన్ని దారుణధ్వనులు సెలంగం 

జగతి కంపింప దిశల రజంబు సర్వ, వినుతగతిం గుంభకద్టునివెంటం జనిరి, 1801 

తతజాంబూనదరత్నభఘాపణ నుహో త్తాలో గ, పాణింధ మా 

యతదీ ఫు ల్లైవ్ మ్రింగ నుష్ఫఖరవా హవ్య్రాఘ్రభ ల్లూ కసిం 

వాతరమీ ద్వోనపం కి కి నెక్కి మొనగాం డ్రత్యూద్ధలి న్పూరెంం 
జతురత్వంబున జేగి రప్పుడు ధరాచక్ర కంబు ఛేదీల్లగ న్, 1802 

. ఘననాదో; వమ శేరి శాభ య కభాం కారంబుల న్వయ్యవా 
సినదిక్కుడ్యములందుం బూయుటకు దచ్చి త్రాశ్వరిం ఖొక్టితా 

వనిథూళీ+టలాభియు క్రవిలస ద్వా రాశిసంధుస్థజీ 
ననము ల్క_ర్షమ మయొస్ట నప్పుడు మహోమై చీత్రి సొంపారం౫న్, 1808 

నుజీయుః: బదాతులు నీలాంచనచయనం శాశనుహోకాయులును వహ్నీకుండ 

సద్భృశర క్త చేత్రులును ఫఘనస్వనోపమొన కంళనాదులును వాయుసమాన వేగులు 

నగుచు. శావకజ్వూలాభీలం బగుకళూలంబులును గాలాయసమయంబు లగు 

ముసలంబులును నిశితంబు లగుని,స్తింశంబులును బవబువ్యామ ప్రమా ణంబు 

లగుపరిఘంబులును బృచండంబు లగుగచా దంకంబులును వీఫులంబు లగుతాళ 

స్కంధంబులును దురానడంబు లగుజే పణీయంబులును వజ సంస్సర్శంబు లగు 

సరశ్వ్ష్టథంబులును గైకొని యచేకు లనేక ప్ర కారంబుల వీరాలాపంబులు ఫలు 

కుచు సమరసన్నావాసంరంభవిజృంభితు "లై క రణంబునకుం జని రిట్లు చతురంగ 

బలపరినృతుం డై మహాబలుం షగుకుంభ కోర్ళుండు చేటొక్క_ కరీరంబు దాల్చి 

ధనుళ్శత వై ఇాలన్టవంతుండును వట్భతధనుస్సము: చ్చ్రితుండును శెకటచ క్రాతుం 

డును మహోాపర్వ్పత సన్ని భుండును దడ్ధశైభోపముండును కాద ద్రదర్శనుండును నై నె 
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క 

క 

శే, 

వ, 

సంగ్రామంబునకుం బోవ్రుచు( దనచుట్ల నున్న రాతసుల నిరీషీంచి పాతాళవివర 
తుల్యం బై నవక్తంబు విచ్చి ప్రహసించుచు ని ట్లనియె. 1804 

. దొనవులార యేను భుజదర్చ మెలర్చ రణంబులో బృహ 

ద్భానుండు వి క్రమించి ఛలభంబుల' నేర్చిన మాడ్కి_6 గిన్మ తో 

వానరముఖ్యయూథపుల వారక వేల్మిడిలో దహించి య 

వమ్థూనవనాథనందనుల మానక యిప్పుడే మ్రింగి పుచ్చైదన్. 1805 

ననుం జూచినంత శక్రా, ద్యనిమిషపతు లడలి పజతు రనిలో నా కీ 
వనచకలం జంపు టది యొక, పనియే మశకములనట్లు బారి సమరనే. 1806 
వురరోధమునకు మూలం, బరయంగ నరవిభుండు రాము డతండు చెగిన చా 
నరు లపుడె తెగినవారలు, దురమున ము న్నతనిమిందం దొడరంగ వలయున్, 

ఇధరు కుంభక ర్థున కళుభనిమి_ల్తీము లగుపడుట. ఫ్రరుం- 

, అని యిటు రానగావరజు 6 డాడీినవాక్య్యము లాలకించి యా 
దనుజు లశంకి తాత్తు లయి తేద్దయు వేడ్క బహూరకరించుచు౯ా 
ఘనములనూాడి_ నిష్టురముగా నినదంబు లొనర్శి రప్పు డా 
దనుజునిమోలం దో౭చె విశతంబుగ చారుణదుర్నిమి త్తముల్, 1808 

ఫఘూోరంబుగా మాల గురిసె నెత్తురువాన కొడువడిం బిడుగులు పడం దొణంగ” 
వననిధి శే లకాననసహీతంబుగా సర్వసర్వంసహోచ క మడ లెం 
బెనుమంట లుమియుచు భీషణ భంగి. గాఠికములు వాపోయె శితమహో స్త్ర 
ఫరాలంబు పె గద వ్రాలెం బటులు గ్గు మాటికి న పసవమండలములు 
భాస్క్రుండు చాల మందగభ స్పి యయ్యె 
వేడిగాడ్చులు విసశె నప్విబుధవై ర 
యెడమకన్ను చలించె ఫణీంద్రతుల్య 
భుజము కంపీంచె నతని వై రజము సుడిసె, 1309 
ఇట్లు సముఖ్థితంబు లై నరోమవార్ష ణమహోత్పాతంబు లవలోకించి గణింపక 
కుంభ కర్టుండు కృ తాంతజలచోదినుం డై యడ్డంబు వచ్చినసౌధవిమానగోవుర 
ప్రాకారద్వారంబుల దాటుచు నగరంబు వెలునడి మహాభ్ర ఘన ప్రఖ్యం 
బై యద్భుతం బె నిండి యున్న వానరబలంబు నవలోకించి శితోచ్చయసపి 
తంబుగా సముద్ర జల౦బులు పొంగి పొరల నొక్క_నముహానాడంబు చేసిన మహా 
గిరినంకాళుం డై నకుంభ కర నవలోకించి తిరస్కృృత ప్ర ళయకాలఛా రాధర _స్తని 
తం బై నతదీయకంఠనానంబు విని వానరు లెల్ల సింగంబు. గన్న లేళ్ళచందం 
బున భయ ఛా9ంతు లె కొందటు వా తావాతంబు లె నమేఘంబులభంగి దశ 
దెశేలకుం బజిచిరి కొందజు నిక్భ త్తమూలంబు లగుసాలవృతంబులమాడి.. 
మహీతల౦ంబునం బడి రిట్లు తీనరాకకు భయంబు నొంది నానాప కారంబుల౦ 



లైలా 

శే, 

ల 

వం 

స్కీ 

యుద్ధ కాండ ము, ర్ 

బఆజిచు వానరుల నెల్ల నిరీజీంచి కుంభకర్లుండు ప్రావృట్కాలవలావా కంబుకరణి 

మేను బెంచి విజృంభించి వార్ష ంబున సాశెసాశెకు సీంవానాదంబు సేయుచు 

విపులపరిఘువంతుండై యుగాంతంబునందు( గింకరడండవంతుం డై సయంతకుని 

పగిది. జూసట్టుచు లోచనంబుల నగ్నికణంబు లొలుక నలుక రెట్టింప భయంబు 

పుట్టించు చు ననివార్టగనమనంబున నాగదువులం దునుముకౌగ్దూలంబు 

వై వడి వానరసె న్యంబుల వెనుకొని తజువుం దొణంగె నస్పుడు శేకయమవరు 

ణాద్యఖలదికాపాల కావధ్యుం డై డె నకుంభ కర్లునిం జూచి ప్రాణభ యంబునం బజి 

చువానరుల నంద నవలోకించి పురం దరపొత్రుం జె జై నయంగదుందు నలనీల 
గవాత్సకుముదులం గూడి చేవిచి బరవనంబు చేసీ సే పురథొల్పుచు ని ట్లనియె.1310 

యుడు వానరరాక్నసుల యేడవ నాటి యుద్ధము, చడం 

. తరుచరులార పౌరుషము దవ్వులం జో నిడి సాధ్వసంబునం 

బజివంగ నేల హ్రాకృతులభంగి నితం డిటు ఫోరకాయు డై 

పరంగుజె గాని దుర్చలుండు పాయక వీని వధింతే ముద్లతి 
న్యరలుఃడు మిరు ప్రాణ మది మానము కంకు ఘనంబె చూడయగన్. 1811 

అని పలికి యధికయత్నం,బున నా క్వాసించి మరల. బురికొల్సిన న 

వ్షనచరవీరులు ఛై ర్యం,బున గుమిగొని యంద జొక్కమొ త్తం బగుచున్, 

. సామజమా త్రపాపాణముల్ గైకొని దవ్వుల నుండి పె రువ్వువారు 

తతవృతనానుకం దరశోభి తాత్యున్న తా చలంబులు మింద వై చువారు 

సస్మ_౦ధ మూలవిశాలశాఖాయు కృవృక్షవండంబులు వ్రేయువారు 
ల ఇ 9 కడు నావాసమున డగ్గజి శాతనఖముప్టీ వాల నంతేంబుల వచ్చువారు 

నగుచు వానరవీరు ల ట్లక్కజముగ, ప్రేసి యార్చిన నమ్మహోవిబుధవై ర 
ఫఘరోరవృష్టికిం దలంకని కులనగం౦బు, కరణి ను స్ధిర డయ్యు నచ్చెరువు గాంగ. 

. గాఢభంగి? గుంభకర్తునిపె. బడు, వారివిము కతరుశిలాచలములు 
రం య్ ఎవి 

వొండమిోందం బడినకుండల చందాన, వేయి వ్రక్క్ లగుచు విజిగి కూవె. 
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. ఆరజనీచరానగ్టీయదవాగ్ని వలీముఖబాహుము క్రదీ 

రోరుముహీరుహో చలము హోపల భాపడ్భ భేంధనంబుల 

సౌగ్గరక పజ్వలించి యని వారణచాతురిం గచ పె నృకాం 

తారము నుగ్రభంగి వితతంబుగ నేర్చం దొడంగె నయ్యెుడన్ , 1816 

ఎంర్టుర్లు కుంభకర్ణుని మో9ల నిలువలేక వానకులు పాణుట. శుఢుంా 

రుధిరార్ష్రగాత్రు ఇ రోహితపుష్పుధా శ్రీరుహంబులమాడ్కి ద్రైళ్లువారు 
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పురుషత్వ ముడిగి యుండొరుల ఏీవ్నీంచుచుం బ్రా ణభయంబునం బజిచువారు 
వెలవెల. 'బాజు మోములతోడ వాంగువ్రృంతల నిమ్నభూముల డాంగువారు 
పాయ కెక్కడ జూచునో యనుభయమున మున్నీటినీటిలో మును(ంగవారు 

ఆ, నగము 'లక్కువారు నగ గవ్వూరంబుల, డాంగు వాళు మింటి శీస వాకు 

చచ్చినట్లు ధరణి. జూ(పకట్టు గ బడు, వారు నెరి ప్లవగవర్యు లపుడు. 13/8 

మ. బలవంతుం డగుకుంభ కన్గునిభు జాప్రాబల్య మూహీొంచి ని 

శ్చలు లె నూలొన లేక యూథ పవరు ల్మాగ్హూలముం గన్నజిం 
కొలచందంబున భీతి నొంది యొక లాకంపింపంగాం జి త్తము 

బ్లలంగం గృమ్మణి సేతుమార్షమున నేగం బొటిీ రత్యుద్ధతిన్ , 1819 

ఉ. వారల జూచి యంగదుండు వొనరయూాథపులార యీాగతిం 
శాతీనం బొరుషం బగుచె ప్రాణము లంత భునం బె ధాత్రి, జ 

ల్మూరులు పాటి పోదుశె నిలుండు నీలుం డని యెంత జెప్పినకా 
సూరెల భీతిచేం దిరిగి చూడరు వానరు లేమి చెప్పుదున్ , 1820 

ఊఉ. ఎక్కడ వచ్చె నీదనుజుం డిట్లు వనాటులు ఛై ర్యహీను ఛై 
మిక్కిలి భీతి. బాతెదరు మిన్నక నే నిపు డెంతం జెన్పివ౯ 
ఎక్క_డిమాట పొ మ్మనుచు నింఛుక స్థెర్టము నొంద "లేగతి౯ 

యా 

గ్రక్కున వీరి నండజి మరల్పుదునో యొటు ఫో రొన రునో, 1821 
ఎడద ఆంగరుండు వానరుల బురికొల్పుట, శరం 

ము అని యోచించి సుశేంద్ర పౌత్రుడు వనాటానీకముం జూచి యి 
ట్లనియె న్నీ రిటు భీతిచేం బజన ళూరార్రేసరు ల్విన్న మ 
న్నన గావింతురె యేటిప్రాణభయ మోందె కేయునిం బట్టి బ 
ద్ధునిం గావింతుము గ్రమ్మజీంపుండు క వీసోముంబుల న్యూథ ఫుల్, 1822 

క. అనిలోన నిరాయుధు లై, పెనుభీతిం బణిచునట్టిభీరుని 6 గని త 
ద్వనిత లొగి నపహనింతురు, పనికిం గొజమాలి యవల బ్రతికీన మేలే, . 1828 

సీ వనచరులార నద్వంళనుందు జనించి వికృ్కమాధికు లనా వినుతి గాంచి 
ప్రాకృతషప్టవగులభంగి భయార్తు లై పాటీపోవన మూకుం బాడీ యగుని 
శౌర్యంబు దిగ నాడి సంగానుభీతు లై పజిచినవారలం బంద లండ్రు 
తజివచ్చినపుడు భీకరలీల రిపులవపై చాండిమిం జూవీనవాండె బంటు 

శే, 8పుల వధియించెద మటంచు రి త్తచోట, బిఖుసుమాటలు పదివేలు చే లవచ్చు( 
గార్యిచున కెత్తవచ్చినం గాని "తెలియ, దద్రిచరులార తద్వి కమాతిశయము, 

. "కే. అవని నిన్వాండు ధిక్కుతుం జ చరించు, నతేనిభీమ ప్ర భావంబు లాలకించి 6. 

భండనంబున శూరులు పంద యనుచు, వాని దూవీంతు రగ చరవర్యులార, 



యుద్ధకాండము, ర్ి 

చ, అనిమివవై ర8.వె. దొడరి యాల మొన ర్రము వీని నాజిలోం 
దునిమితి మనియు న్మనకు దొకయశం బొడంగూడు వ్. డని 

న్మనల వధించె నేనియు రమాపకిలోకము గల్లు ళూరు లెం 

చినఘననీతీమాద్లము భజింపుండు వీడుండు సాధ్వసం బొగన్. 1326 
ఆ. ప్రాణభీతి నొంది భండనంబున నోడి, పాజీ రౌరవమునం బడుటకం కొ 

బరులచేతం జచ్చి బహాలోక సుఖంబు, బడయు టొప్పు గాదె ప్పవగులార. 

చ, తడయక మంటలో బడుపతంగముకై_ వడి నీనిశొచరుం 

డుడుగక మత్తు డై రఘుకులో త్తమదారుణదృక్పథంబునం 

బడి తదమోఫఘ బాణముల బంచత నొంచెడు మోర వింతలో 

బదపడి వీనికి న్వైజుచి పాణం నేల నిలుండు ధీరతన్. 1828 

ఎరడు వానరవీరు లందటు నొక్క మొ త్తిమై కుంభకర్లునితో యుద్ధము చేయుట. శ్యశుం 

మజయు బలనంతుల మైనమన మచేకుల మొక,_రాక్షనున కోడి వ్రాణభ యం 

బునం బజిచిన చెంత ధీరులని శూరులు నిండింతుకు దానం చేసి మెనయశంబు 
నకు వోని నచ్చు నని పలికిన నయ్య్టింగదునివచనంబులువిని యక్క_పులు నీవేమి 
చెప్పిన నిక్కుంభ కర్ణునిమునుమున నిలువం జాల మేడ శేనియుం జని ప్రాణం 
బులు రశ్నీంచుకొనియెదము ప్రాణంబులకం కొం బ్రియవస్తు వెద్దియు తేదు స గదా 
యని ళూరవిగ రి తంబుగాం బలుకుచు నిలువం బడక కుంభ కీర ర్ల భయ భా)ంతు 
"లె లై పజిచుచున్న న నయ్యంగదుండు వారల కడ్గంబు చని నిలువరించి సాంత్వనా 
కష్టింబుల స _ప్పనాొ లగిరి భేద నాదిదృష్టాంతం బుల వెజప్పుదీన్చి బరవసంబుంజేని పురీ 

ఠక్ల్పీ గృమ్మణించిన నయ్యూథపు లంగడవాక్ళబోధితు లై యతనిశాసనంబు 

నుల్టంఘింపం జాలక యెట్ల కేలకుం గొొండొక థై ర్యంబుం బూని సంగ్రామాకు 

లై గమ్మణం గుంభ కర్గున 'శభిముఖంబుగానడిచి రప్పుడు వాయునందనోండు ఖు 

మభశరభ మైందనలనీలకుము దసుయే. పణగ వాకురంభ తారది్టవినహనసులం గూడి 

యద్దశాననానుజునిమో౭ద నడ లె నిట్లు వానరయూథ ముఖ్యులందుం జేయంగల 

మేటిమగ లందజొక్క మొ త్రంబై కథితాత్తీ త్మియప్రాక్స రా కృములై నమారోవిత 

వ్ రృములై మరణం బొండే యశంబొండే నని కృతనిశ్చయుఖై భయంబు వదలి 

ఏశాచేశంబున భఛారాధరంబులు ధరాధథరంబునుం బొదివిన క రణింగుంభ కర్టునిం 

దదనుచరులం బొదివి సానువుంతంబు లగుపరగీతేంబులును సమూలంబు jaa 

పాదపంబులునుబరంగించితుములంబు గా యుద్గంబుగావించిన నక్కుంభ కగ్గుండు 

మేను బెంచి విజృంభించి పర్యం. బంగీకరించో సం క్రుద్ధుం బే చ చందం జన 

గదాడండంబు జజజిజంద్రిప్పుచు నుభయపత్షంటుప "నాక పరచి రమొక్కొ క 

వ్రేటునకుం బదివెల సీనువదివిల వాసరులం బుకమి6 గూల్చుచు నొకొక్క 

మాటు వై న కేయుండు పన్నగంబులంబో ల నూర్వుర నిన్నూర్వురం బట్టి 

మ్రింగుచు స బలుమానిని చీముభం జమెరిన తెజుంగున. గాలం గేలం జనురుచు 
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నే 

క్, 

చ, 

em 

యుగాంతకాలంబున సర్వప్రాణిసంహారకారకుం డై న యంత కుని మాడ్కి భ
ృశసం 

కుద్గుం డై రణవిహారంబు గావించు చున్న నమృహోరాతుసుని త్రీ వి కమ ప్ర కారం 

బు వీశీంచి సహింపక యతి ప్ప యత్న ంబునంగూడుకొెని వృతుశిలాశిలోచ్చయ 

పాణు లె వానరు లోసినకొలంది మెలంగు చుండి రప్పుడు వానర శెన్లురి డగు 

ద్వివిదుండు మహోన్నతం బై నయొక్కపర్వతీం బుత్చొాటించి తెచ్చి ప్రలంబ 

శోయదంబుభంగి వెలుంగుచు గిరిశృంగతుల్యుం డై నకుంభ క ర్ణునిమిాందవిసరి 

వైచిన నమ్మహోపర్వతేంబు వానిమోంచంబడక తప్పి రాతుసపై నంబుమో6దం 

"కి యసకళతాంగమూాతంగతురంగంబులునుగ్దు నూచంబు చేసిన న త్తెజంగు 

విలోకించి యవ్పనవరయూథ పుండు వేజొక్కగిరిశిఖరంబునం బెక్కం డ్ర, రక్క 

సులనక్క_జంబుగా రాపుమా వీనన య్యా యోధనంబుళ
 మల వెగాభిహతం బై 

హళతాళ్వం బె హాతసూతం బె రుధిరక్షిన్నం బె సురాసురసం భ్రమ ప్రదంశై 

యద్బూత దర్శనం బె యొప్పె నప్పుడు. 1820 

. పథనసయూధిపోతములభ 0/౬ జెలంగుశతాంగపం క్షిసా 
| 

థి 

రథిజనవాజినై పుణము గ్రాల వెసం బరయలగించి కువ్యోభొ 

గృథికులు ఘోరసాయకపరంపర లేసి వనాటవిరుల 

న్నిధనము నొందం జేసి రతినిష్టురమ సక ఖండ నంబులన్ . 1830 

. ఛీరులు వానరో త్రము లతిస్ఫుటభూరిశిలా చయం౦బుల౯ా 

దారుణముప్టీ.పాతేముల దంతనఖంబుల6 బర్వతంబుల౯ా 

భూరువాపం కుల నృమరభూపి న నేకనిశాటవీరులకా 

ఫఘోరనినాడదము తెలగ గూల్చీరి విక్రమదుర్నివారులై * 1281 

రురు హనుమంతుడు కుంభకర్లునితో యోరి మూర్చిల్లుట . శురుం- 

అనిలకుమూరుండు పతం, ద్రునిశై_ వడి మింట నుండి తోరముగా వృ 

తునగాత్ష్మ్మవృష్టి గురెసెను, దను జేంద్రునిశిరముమోాంద 6 దద్దయు. గినుకన్, 120౪ 

ఘన భుజు. డానిశాటుం డలుకం దన శచేతినిశాతళూలసా 
(| « ఠి 

ధనమున దట్టమై గురియుత త్తరుశె లశిలా ప్రువృష్టి గ 

క్కు_న విరియించి సింవా మొగి ము దమృగంబుల బోలె నుతి 

న్టీన చరుల న్వడిం దజిమె వారక దిక్కులు వ్రయ్య నార్చుచున్ , 1388 

. అనిలకుమారుం డప్పుడు రయంబునం గోపరసోగ మూర్తి యొ 
యనిమిషలోకకంటకున కడము వచ్చి చలం బెలర్చ నొ 

కనగము వీచి వై చుటయు గక్కు_న నాతీండు ర కసి కు. జై 
యనుపనుధాతుశో భికమహాచలశృంగముభంగి నొప్పుచున్. 1884 

. మెటుయపచందంబునమెజయు చు మంటలనుమియువుహో గృ కూల ముననతీండు 

మునుకా ర్థి కేయుండ మోఘో గృశ క్రిచేరహి నొప్పుక్రాంచభూధ మునుబో లె 
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ననిలనందనుని భుజాంతరంబున వ్రేసె దే సిన నమ్మహోవిరవరు(డు 

వివ్వాలుడై నోట వెడవెక ర_క్షంబు గృక్కుచుం గాలాంతఘునముమాడ్మ్కి 
. ఘోరనాదం బొనశ్చె నవ్వీరుండిట్లు, వ్యధితుం డగుటవిలోకిం చియసుకు లపుడు 
వార్ష నాదం. బొనర్చిరి వారిబలంబు, వేగ దై త్యేంద్రుకడిమికి వెజిచి పజిచె, 

ధ్రుర్టూ నీలబుకభళరభగవా మషగంధమాద నులు కుంభకర్షునిచే మూళ్ళ్చిల్లుట.. శయం 

. అప్పుడు వానరచమూపాలుం డగునీలుండు బలంబుల. జిక్కు పడకుండ మావా 

రించి యొక్క మహో, గ శె లశిఖరంబు కుంభ కష్టనిమోంద వ వై చిననయ్యనురవల్డ 

భుండు శక్రాశనిసమస్పర్శం జై జె నవిడికిట నయ చబకృంగంబు నడిచిన నది పొడీ 

మై మిడుంగుటులు సెడరం జెదల మంట లెగయ మహీతలంబునం బడియె 

నంత నీలునకు బాసట మై బుషభుండును శరభుండును గ వాతుండును గంధ 

మాదనుండునుం గూడుకొని రి పతన వానరశాన్హాలురు పంచాగ్నులుంబో 

CY దేజరిల్లుచుం సంభ కర కృమంచి సర్వప్రాణంబుల శిలావృతుమువ్ది పాద 

తలంబులన నేక ప ప్రశారంబోంబ్రషోరించిన నద్దనాజశేఖకుండుత త్స) వోరంబులం 
జింతింపక మదక తుం డై నుహావేగుం డై నబువభుని బాహావ్రలంగ్రుచ్చిపట్టి 

మెదిచిన న వ్యాన లోటే ప శ్రామఘుండు తద్ నుభుజాంతర వీడితుండై. పముఖాగ తఫిణీతుం 

డై ధరణిపయిం బడీయుం దదీయముష్టి వాతుం జె డె శరభుంచు మూర్భితుండయ్యి 

జానుఘాతంబున నీలుండు పుకమింద్రే బ్ర చలప్ర పపహారంబున గవాతుండు విసం 

జ్ఞం డయ్యె ని ట్లవ్వానరవీరులు త శచ్చివారవ్యధికులై శోణితంబు గక్కు.చు 
నిక త్తంబు ఒగుకింశుకంబులభంగి మేదినింబడి రెట్లు వానరముఖు్టిల : మూర్చి 

తులం జేసీ వావరబలంబున కుజీక్ బహాం ప్రకారం బులమధంపంపొడంగిన సవ్వ 

నచగు అంతు క్యుగయరాధింబులు మహోమహీధరంబు నారోహించినకరణి 

జక వభ! మో మాం దికీం శ శకి నఖంబులం జంచుచు దంతంబుల. గజ చుచు 

దలంబుల చ యుచు ముష్టి ఘాతంబులం బొడుచుచు జానుకూర్పరంబుల మర్దిం 

చుచు ననేక్పుకారంబుల నొవ్పించిన మహాప పర్షీతో వముం డగుకుంభ కర్షురడు 

వానరసవా స్త సమా చితుండ్లై యాత్ర రుహూంబుల చేతం ఒర్వతంబుకర ణి భీల్లు 

చు సం కుద్దుం డై తాష్ట్ర్టండు పన్న  గంబులంబోలె వానరసహా స్ప ౦బులంబట్టి 

('మ్రింగం దొడరంగిన నబ లీముఖ్రులు పాతాళ సన్ని భం బైనవ వ క్తంబునందుం 

గుంభకర్లునిచేత yu శ్ష్నీ పుల గ గృమ్మటి నాసారం (0! ంబుల వలననుగర్ల బిలంబుల 

వలనను నిర్లమించుచుండి రిట్లు వ వ్రతసన్నిభు శై నవ్తానరులభవ్నీంచుచుబవా 
ప్రకారంబుల భంజించుచు రణమేదిని మాంసశోణితసంపూర్త గావించుచు వారి 
స న్యమధ్యంబునం గాలాగ్ని చందంబున గ్రోధమూక్భితుండై. కాలాయసమ 

యం బగుళూలంబు కేలం గ్రాల భయంకగాకారుండై వివారించుచు నిడాఖు 
కాలంబునం బావకుండు శుమ్మారణ్యంబు దహీంచువడువున వానరవాహినీ 
సందోవాంబుల దహించిన నవ్వనచరులు వాత యోధులును వధ్యమానులును 
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విగతనాయకులునై భయంబున ఫఘోపి.౦ంచుచుం బజచి ఖన్నచిత్తులై రాముని 
శరణంబు నొంది రప్పుడు భయార్దితు లై సజిచుకపుల నిరీవ్నీంచి వాలీపుత్రుం 
డె నయంగదుండు వేగంబున నొక్క_గిరిశిఖరంబు కరంబునం బూని సాళెక్సు 

మహానాదంబు సేయుచు గుంభకర్ల పదానుగు లై నరాత్సులకు భయంబుం 
బుట్టించు చు నతిరభసంబుగా' బణ తెంచి, 1886 

రుడు అంగదుడు కంభకర్లు నితో ముద్ద ముచేనీ మూర్చిల్లుట . ర్రైధిం- 

సీ కడు రయంబునం గుంభ కర్లునిశిరము పె బృథధునుహీధరశ్ళంగ మె త్తి వె వ డా ౧౬... ఆఅ ఆనీ ౬ 

నద్దానవుండు మహోళోపమున మండి చరణభుట్టనమున6 బుడమి యదర 
నాకంబు పగుల నుహోధ్వని సేయుచు వాండివుగం డై నవాలిసుతుని 

డాయ వచ్చి కాలాయసమయ మైన చటులశూలంబు రోషమున వైవ 

కే. దాని వీతీంచి జన్యవిద్యావిదుండు, ప్లవగకులశేఖరుం డతిలాఘువమున 
'ప్రేటు దస్పించుకొని భుజవిక్రమంబు, గ్రాల6 గడురభ్ సంబు నం గదియవచ్చి, 

చ. పటుశతకోటితుల్య మగుపాణితలంబున. గుంభ కర్టునిం 

దటుకున వ్రేసె వ్రేయటయు. దద్దయు దొమ్మరవోయి యంతలో 

దిటమున6 గొంతిసేపునకు. చేజీ రయంబున మువీ చే మదో 

త్మ టముగ వాలిజుం బొడువ( దప్పుక మూర్చితుం. డయ్యె నాతండున్. 1888 

ఉ. ఈగతి నంగదుం గినుక నెంతయు మూర్చితుం జేసి భూరెదో 

శ్వేగ మెలర్చ రాత్రిచరవీరుండు శూలము దాల్చి కన్నుల 
న్రాగ మెంర్చ "వేగ రవినందనుపోాందికి నాగృహంబుతో 

చేశ బదాభిఘాతమున( బృథ్వి చలింప జలంబు మోజుం౫న్. 1889 

శా.ఈరీతిం జనుదెంచురా క్రిచరుని న్టశీంచి సంరంభి యె 
ఇ 

వీరుం శాష్ట్రవగాధిపుండు పటుద్యోర్వీర్యంబు దీపింపంగా 
ధీరత్వీంబున కెలము న్లొని వియదీధి న్వడిం ద్రిష్తుచు 
న్ధైర్మప్కక్రియ వానిమోంది కుజ కం గ్రొధంబు రెట్టింపంగన్ , 1840 

చ, ఇటు చనుదెంచు చున్నపవగేంద్రునిం గన్గొని కుంభ కరు డు య WU ౧ ౯3 
త,_టపటురోవ వేనమున గన్నుల నగ్నికణంబు లొల్కంగాల 

గుటిలమనస్కు_6 డై వికృతఘోరశరీరము మిన్ను ముట్ల ను 
౬ 

ర్కటకులభర్హ క ట్లభిముఖంబుగ నిల్చి ముహాద్భుతంబుగ న్, 1౨64 | 
క కవికోణితదిగ్ధాంగునిం, గవుల న్వడి మ్రింగువాని ఘటకర్ణునిం గ్లో 

ధపరీతచిత్తుం గనుంగొని, కవివిభు. డి ట్లనుచు. బలికె గర్వం బెసంగన్. 1841 
అతడు స్కుగ్సీవు ండు కుంభకర్టునితోం బోర మూర్ఫిల్లుట. శుశుం 

గౌడపితి వాజిదుర్భయుల గీశుల మ్ర్రింగితి వింతె చాలు నీ 
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వ్రుడుగు మలంతులం దొడర యుద్ద మొనద్చినం గీరి గల్లునే 

విడువక నమత్స/ము క్రగిరివేశ మొకంత సహింపు ముద్ధలిన్ . 1048 

. అని పలికిన వానరవ, రుష్టినిపౌరుషు స త్ల్వ్వథై రీయు క్షవచనము౯ 

విని రాక్షస శాప్రూలుండు ఘనతీరకోపంబు గదురం గా నిట్టనియెన్, 184141 

,అజునిమునుముండ వలజుతురజునిసుతుండ 

వఖలవానరనాథు(త వతిబలుండ 

వధికపొరుపయు కుండ వని యెజు6గుదు 

నిన్ను సుగ్రీవ యబ మయాపన్నిదంబు, 1845 

. అన విని వానర ప్రవరు డద్భుతగా పకపాయితా ౫6 డై 

ఫఘనభుజస త్రీ మేర్పడ నగంబు రయంబునం ద్రిష్పీ కుంభక 

ర్షునిపయి నై నైవ వానిపెనుజోొమ్బున వ జ్ర ముభంగ్ దాంకి గ 

క్కనం బడ్ నూజు వ్రయ్య 'లెయి హా కది, మహాద్భుతంబుగన్ 1846 

అది చూచి ప్తవగు లంవణు, వద మణి సువిపాదయు రక్త మానసు'లై రా 

త్రీడశారు లెల్ల గడువడి, ముదమున గర్జించి రపుడు భూరిద్యుతు లై ల. 1847 

శర్వరీ దరు. డిట్లు సర్వతశ్ళంగాభినివాతుం డై డె కోపంబు నిగుడ ఛృీక 

రాస్యంబు విచ్చి మహోధగని సేయుచు మించు చందంబున మెజయుదాని 

డపనీయదామయు క్షం బగుదాని నిశాతళూలముం ద్రిప్పి సత్వరముగ 

నర్మ_కుమారవధార్థంబు వై. వె చిన నది మంట లుమియుచు నరుగు దేర 

కేన సమోరకుమారుండు కడు రయమున 

వితత భారసహాస, నిర్మితశితా గ 

లసీత కాలా నుసోగ కూలంబు నొడిసి 

పట్టి బలమున మోశకాట బెట్టి విజ్ చె. 1848 

ఇట్లు వానుమంతునిచేత భగ్నం  నకాలాయసమయం బైనకూలంబు నవ 

లోకించి వానరవాహినీసందోవాంపు పరమసంపహృష్టం బై చ యనేకప్ర, కారం 

బుల మహాస్వనంబు గావించె నావనగోచరు లానందంబున సింవానా దంబులు 

గావించి మారుతిం బూజించి రి ల్రెజంగునం దనకూలంబు భగ్నం బగుట 

విలోకించి నుహోత్ముం డగుకుంభ కర్ణుండు కోపించి మహోన్నతం బెనలంకా 

మలయశ్ళంగం బుత్చాటించి తెచ్చి సు గీవునిమోందవై చిన నతీండు వై లశ్ళం 

గోభివాతుం డై విసంజ్ఞుం డై ధరణిపయిం బడీయె నిట్లు మూర్చితుండై పుడ 

మిం బడిన సు స్రీ వునిం జూచి పరమసంహ్మాష్షు లై యాతుభానుుందటుమ్రుహా 

నాదంబుం జేసి? రప్పుడు కుంభ కర్టుండు మహోదు తే ఘోర వీర్యుం డై డై నను గీవుని 

జాయం జని ప్రచండానిలంబు మ ంబుంబోలే సుగ్రీవుని భుజంబుల త్తు 

థాని మేరుప్ర కేమానరూపుం డగురాత్షసుండు సముచ్చి)తఘాోరళ్ళంగం జై జెన 

Fr 
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మేరువుపగిది నలరుచు రాకుస'శ్రే నుల చేత సంస్తూయమానుం డై ప్లవంగరాజ 
గృవాణవిస్తీ తు ఆ ఇ నగీరాష్ట్రణులముహాఘోమం చాలకించుచు నితండు వానుం 

క్ న శామసహితంబుగా సర్వవానరసె న్యంబు వాతం బెన దని తలంచుచు 

మేఘనికాశరూపుం డై నసు గ్రీవ్రునిం గొని లంకకుం జనియె నిట్లు కుంభకర్ణ 
గృహీతుం డె డై నసు గ్రీవునిం జూచి భయంబునం బఅచువానరుల నవలోకించి 
హనునుంతుండు త్రనమనంబున, 1849 

ల ౮ an చుచు గీ ద్ పో , దడా కంభకర్హుండు మూర్చితు. డగుసు, గృివుని లంకకుం గొనిపోవుట, య్రుథిం- 

. ఈనునుడాశనేంద్రు( డని నంతయు మూర్చితుం డై డెనవానర 

స్వామిని బల్ సెస్తుకాని వారక యేగెకు లంక కింక నే 

నేమి యొనర్చవా౭డ ని నిపు జెయ్యది కార్యము నాకు 'జేవతా 

భూమిధరోన్నతుండ నయి పొల్పుగ నీదనుజు న్వధీంతునో. 1850 

. మసలక యీోీానికౌొచరుండు నుత్సటుమునీ,వికీర్ణ దేవు జై 

రసం బడు చుండ సర్వకవీ రాజు మే హారదృ సమాను( డావిభా 

వనుతీన యుండు వేగ వీడువం బడు చుండ్ల వనాటు లెల్ల సా 

ధసమును శంక వీడి ప్రమదంబు వహింతురు గాక ధీరతన్., 1851 
అనిమిషనీద్షసాధ్యపణు లైన వడి నుం బట్టినప్పు డెం 

తని నిరసించి లావు మెజియ నిషడిపించుకొనంగ దష్వుం డీ 

యినతనయు౦డు ఫఘోోరగిరిశ్ళం గ వాతిం 'బెనుమూర్చ్భ నొంది యా 

దనుజుండు తన్ను బలి ల్మిగో"ని తారు కుటుంగక యున్న వాం డిటన్, 1852 

ఒనరంగ నీవిభుం సోకముహూ _రములోపల లబ్ధసంజ్ఞుం డై జ 

తనకును మూరు బథ్య మగు దాని నోనర్బెడు నింతలోన నే 

ననుసమ బా హూుున కీ మెఆజియ న్వీడివించితి చేని యా యశో 

భనునకు( గీ ర్రీనాశేనము తద్దయు( గోపము గల్లు నెంతయున్. 1858 
కావున నొక్కముహూ గ్ర రం “నీవనచరవి భునివ్నిక కముంబు గాంశ్నీంచుచు నతండు 
మూర్చ చేతి తనయంతం దాను. జనుచెంచునంచాశం జెదరిపడిన వానరబ 
లంబుల నాశ్వోసించి నిలువరించెదం గాక యని నిశ్చయించి యప్పవననంద 

నుండు గృమ్మజ వానరచమూకదంబంబుల సం సంభంబు గావించి నంత 
ఎలానే 

నక్కు_౦భకర్లుండు. 1854 
ండుర్టు స్నుగ్కివుండు మూర్చ చేతి నఖదంత౦ంబుఎు( గుంభకర్లు నిక ర కృనాసీక ము ఖండించుట. ఛ్రుధ్దుం- 

సీ. మెజుంగు చందంబున మెజ యుసుగీవునిం గొని లంక సొచ్చి తద్దోవురాగ, 
చర్యాగ్భహవిమానసౌధస్థితుల చేశ సుమలాజగంధోదకముల చేత 
ననకీర్యమాణు జై డై యల్ల నల్లన రాజమార్షంబు బట్టి సంభ్రమము మీాణిం 
జనుచుండ దవ వ్ర్చైత్యమునం “గాంథనడఢి కా త్తనంజ్ఞ టై డె పాదప ఫచరవరిన్లు( 



యుద్ధ కాండము. న్9ిర్ 

తే, డమితబలుండై నవానిభుజాంతరమునం, జిక్కి పురరాజపథము వీ&ీంచి వీని 

చే గృహీతుండ నై ననా చేత నిపుడు, ప్రతికృతి యయొనర్ప[ బడుట కుపాయ మెట్లు. 

ధయ్రర్దు. కుంభకర్ణుడు రోషంబున మరల యుద్దము 'నేయ6 బూనుటు తుడుం 

వ. అని యోచించి వానరుల కంనణికు హీతం బగునట్లుగా విని నంగవికలుం 

గావించెదం గాక యని నిశ్చయించి నిశాతనఖంబులు వచ్చి దంతంబుల 6 చదీ 

యనాసీకం నొజికి యుభయపార్శ్వంబుల నొప్పించిన నద్దనుజశేఖకుండు వ్యా 

తకర్షనాసుం జై విముర్శితశరీరుం ౩ విదారితసర్వావయనుం జై తతజార్ష9 
నేత్రుం డై రోవంబున నవ్వునచరనాధునిం బట్టి యొ క్తి పుఃమెం బడవై చిన 
నతండు నేలం బడక లాఘవంబున మింటికెగసి శీఘ్ణంబున గృమ్మజణ రాముని 

సమిపంబునకుం జనుదెంచె నంతం గర్హ నాసా విహీనుండై నకుంభ క్టునిశరీరంబు 
వలన? దోరంబుగా ర కంబు స్పవించె మణీ యు శోణితార్జ 9మహాకాయుం డే 

సంధా్యాభ్రపరీతం జై ననీలగిరిచందంబున నలరుచు నమర్ష౦బున వెండీయు 
యుద్గా భీముఖుం డై రయంబునం బురంబు నిక్షమించి యుద్గ్షభూమికిం జను 

'దెంచి మహో గృం బై నబానరబలంబు వ, వేళించి బుభువ్నీతుం డై ప్రది పుం 

జైనయుగాంత కాల వై శ్వానరుండు ప్రజలంబో లె శోణితగంధమత్తుం డగుటం 

జేసి మోహంబున స్వపరబలవి వేకంబు లేక యొక్క_మాటు పెక్కండ్ర రక్కా 
సుల గపుల భల్లూకంబుల బాహువ్రులం బట్టి మ్రైంగుచు. బ్రలయకాలంబు 

నందు. బ్రాణిసంఘంబుల గృసించుమృత్యువుచాడ్చున రాకు.సస మేతంబుగా 

వానరయూధథపుల భత్నీంచుచు. గీశులకంఠంబులు డ్రైంచి కదీయర క్షంబులు 

గోలుచుం బాణితలంబుల మెదిచి తన్తేదోమాంసమ _స్టిష్క_పంకంబు నరీరంబున 

నలందుకొనుచు నికుగెడలం బెడ చేతుల శిరంబులు పగుల నడుచుచు ని ట్లనేక 

ప్రకారంబుల వధింపం దొడంగిన వానిం చేతిమాడం జాలక వానరులు భయ 

ధభ్రాంతచిత్తు లై కనుకనిం బజుచి రామునిమజు(గు సొచ్చిన న త్తెజం గాలో 

చించి సహింపక లత్షణుండు సంక్రుద్ధుం డె యారాశుసునిం దాంకి, 1856 

చటులగుణారవార్భటులు చండతరంబుగ యమాయ విస్ఫుర 

త్పటువహాుత భుజ్య్మహోళిఖలభం గి వెలుంగుశేరంబు తేడు మి 

క్కు_టముగ వింటం గూర్చి యలు క్రమ మొప్పంగ గృవ్ధిభుగ్న ఎవొ 

న్నిటలము దాక నేసిన గణింపక నాల దృణేకరించుచున్. 1837 

క, మత్తుం డై రాతును(డు వియ శ్రీల మదరంగ వేగ యార్చుచు ధరణీ 

భా త్రీలకుం డైనయారఘు్రుస త్రము డాయంగ నేగ తము కంపింపన్. 1858 

సీ, అంత రఘూ త్తముం డత్యంతరయమున నసుగునిమోంద కౌడ్రాశ్ర్రు) మేని 
తోడోడ రవికరతుల్వనారాచంబు లురమున నాటింప నుగ దై త్యుం 
డంగారమి శ్రంబు లైన పెన్మంటలు వదనకోచిమే_శువలన నిగుడ 

ల 
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రామా స్తృవిర్గుః డై ఛీమసంక్రుద్ధుం డై మేభంబుకై వడి మేను బెంచి 
శే, ఘోరవానరవికులగుండె బ్రవింయయం, జాల నార్సుచు విషం జేగుతూల రాని 

క వడీ రఘు ప్రవీరునిం గదియనచ్చె, రాము. డదిచూచఛి కోపించి రయముమించి. 

దుడ్డు రామకుంభక రుల యుద్ధము. ర్రైరైం- 

ఉ, కాలకటాతుతులర్టి పటు కాండము చేసిన వాండు వద్ధు జై 

సాలముమాడ్కి_ మైమజచి చాల. జలించిన నంతలోనం ద 

చై్రలనిభాంగ సంస్థితగ దామునలాదివనాయుధ ౦బు లా 

ఫీలముగా మహీం బడియె భీకి బలంబు దొలంగి పాజుంగన్ , 1360 
చ. అసురవ రేణ్యుం డీగతి నిరాయుధు. డై రుధిరోశీ తాంగు. డై 

యసదృశధాతుశో భితకులా ది విధంబునం జూల నొప్పుచు౯ 

మసలక వీరు వా రనక మర్కటదై త్యుల బట్టి మ్రింగుచు 
న్విసువక గాల గల నరివీరుల నద్భుతభంగి నుట్టుచున్, 1861 

క. తుంగమడువు సొచ్చినమా,తంగము శ్రీయ దనుజవిభుండు తరుచరబలము 
న్నొంగి కలంచుచు నారఘు,పుంగవునిం గదిసెం బె్ష్రభూతమువమాడ్కి_న్. 1262 

+ ఇట్లు గదియం జనుదెంచి, - 4863 

మ. బలవంతుం డగురాకుసో త్రము(డు కుష్టత్సూర్యుజా కారుం డై 
యలుక్ న్ఫీమపరా క్రమం బలర దైత్య శ్రేణు లెన్నం గులా 

చలళ్ళంగం బొక టుద్ధతిం బెతికి దోస్పత్వం బెలర్పం బ్ర చం 
డలస'డైపఖరి వీచి రామవీభునిం డాంకంగ వై చె నృ్సహిన్, [864 

నీ అది చూచి రఘుఏపీరుం డత్యంతరయమునం జూమిాకరవిచిత్రశరము లేడు 
నిగిడించి నడుమ నె నగళ్ళథిగమును దుంప నది వేయి ధ్రయ్యలై త్రిదశ శె ల 
శృంగంబుగతీ( జూల నీంగి వెలుంగుచు ధరణి సై గూలిన దాని క్రీందం 
బడి కపు ల్పెక్కండ్రు, మడిసీ రప్పుడు సుమిత్రాతనూజుం డలరాము జూచి 

ఆ. చేవ కుంభకను. దెగం జూడు మిష్పుడు, జాగు సేయ నేల యోగములను 
బెక్కు.. గంటి ఏండు నిక్క_ంబు హూతుం డగు భవద మోఘ బాణ పాతనమున, 

వ. మహోత్తా వీడు శోణితగ ంధమత్తుం డై తనవారి సెదిరివారి సలుంగక వాన 
రుల రాతసులం బట్టి మ్రింగుచున్నవాండు వానరయూథముఖ్యు లందణు 
వీని నారోహించి ముష్టితల ప్రహారంబుల మర్చించువారుగా నియోగింపు మట్ల 
ఆున నిద్దురాత్తుండు వానరారోహణగురుభారవీడితుం డై. బలంబుల వధింపం 
జాలక వుడమిం ద్రెళ్లు నని పలికిన నద్దశరథ రాజనందనుండు తమ్మునిమాటలకు 
సమ్మతించి యట్లు సేయుం డని వానరుల కానతిచ్చిన నబ్బలీముఖులు సంపూ 
వు లె కుంభ క న్టునిమోంద నారోహీంచిన నతండు సంక్రుద్ధుం జై మదవా స్త్రి 
యుంబో లె మహా వేగంబున నొడలు విదిర్చిన నక్క_వులు పట్టు దవ్చీ యెక్క 

eX 



యుద్ధ కాండము. ర్ఫ” 

జెక్కడం బడి రిట్లు నిహ్హాతు లెనవానరులం జూచి కుంభ కర్లుని దుష్టునింగా 

నెజింగి రాముండు కోధతా మ్రేమణుం డై కై శీఘ్రంబున భుజంగ కల్పంబును దృఢ 
గుణంబును దపనీయచెత్ర ంబును మేరుసమానసారంబు నగు కార్తుకంబు సజ్యం 

బుచేసి నిబద్ధో త్రమతూసుం డై సరనుదుర్హ్ణయుం డై మవోలేజుం డై లక్షణా 
నుచరుం జ కుంభకర్ణ భ యార్షితు ల 'నవానరుల నంద జి సాశాషసించి 

హర ంబు( ౮ బుట్టించుచు వానరులం గూడి తనమాపుచిచ్చున వెరుల దహిం 

చుచు గక్టెదుట రకాత్వుం జై కిరీటకుండలాలంకృతుం డై = శోణితాస్లుతలో 

చనుంజె డై యద్భుకదర్శనుండై.  వింధ్యమందరసంకాళుం డై డె కాంచనాంగదభూవమ 

ణుం డై 5 కాలాంతకయ మోపముం థై దీపా; నలసమ తేజం 0 డే వాతోన్గత మేఘ 

కల్పుం జ భుజంగ రాజో శ్రమభోగ' బావుం జై ధరణ ధరతుల్య గాత్రం డె 

సముల్లితమహామేఘంబు వక్ష ౦బుం బోలె న క్రంిబువలన రుధిరంబు స్రవిం 

చుచు దీర్ధజిహ్వూ చేత శోణితంబుం బరి లేవానము చేయుచు వానరానీకంబుం బట్టి 
మ్రింగుచు రుష్టం బె నదిళాగజంబుమాడ్క్మి_ మదించి రాతసపరివారితుం జై 

'వొనరుల వెదకుచు వివారించుచున్నకుంభ కగు నవలోకించి గుణ ప్రణాదంబు 

చీయుచు రాముం డిట్లనియె. | 1866 

రాతసాధమ నీవు రము కార్ముక బాణపాణి నై నిను వధింపంగ బూని 

యున్నాండ నీవది నన్ను రామునిం గాగ బెలియు మిప్పుడె నిన్ను దీర్చివుత్తు 
నన విని యాబై త్యుం డతని రాఘవునిం గా నెజింగి సన్టాధుండై వాగులగుండె 

లవియ మేఫఘుముమాడ్కి. నతివికృతంబుగా నవ్వి పార్శష్టముఐ వానరులు చేర 

శే, కుండ నదలించి బెట్టుగా హుంకరించి, రాము నీవ్నీంచి ఫోరవక్తంబు చెజుచి 
వెడందకోజలకాంతులు వెలికి నిగుడ, దిట్టంద నమునం బరుపో క్రి నిట్టు లనియె. 

లైల 

"లే, ఖరుండం గాను విరాధుండం గాను మటీక్కబంధు(డను గాను వానరపతినిగాను 

దాట కేయుండ. గాను విత్రాసికయము, వాసవుండం గుంభకర్దుండ వచ్చినాండ, 

చ, నరసురయశ్నకింపురువ నాగ న భ శ్చంసిద్ధసా ధ్యకీ 

న్నరుల న నేకుల నును రణంబున 6 జంపీ ప్రసిద్ధి గన్న మ 

ద్దురుతీరవజ జ్రతుల్యపటు ఘోరమహాయ సనిర్మితో గృము 

వరమును జూడు మోన్ఫపసుతా నిను దీన వధించే వుచ్చెదన్. 1869 

క ముక్కు. సెవ్టలు లే వని నను, మిక్కిలి నవ్వంగ వలదు మిహిరకు లేళా 
ముక్కులు చెవులుం బోయిన, దక్కువ యయ్యెనె పటుప్తతాపబలంబుల్ . 

తే, రఘుకులో త్రమనీదువీర్థింబునాటు, గా త్ ములయందు జూపుమక్మ,_జముగాగ 

నవల దృష్టవిక్రాతుండ వె వై_ననిన్ను, సై మిరని పుచ్చెద నసురులు పొంగి పొగడ. 

చ. అనీ యిటు రాఖీ సప్రనరు డాడిన రామవిభుండు నెమ్మనం 

బున గడు గోప మూన్ దృఢపుంఖశితాా నిలీముఖింబు లా 
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దనుజుని మేన గుచ్చిన నతం డిటు వజ, సకుప్ర వేత 

ద ద నశ రవిద్దుం డయుస్టుం 'బెనుగట్టు శ్రీ యం జలియుంప కుండినన్ , 1819 

తత్స) కారంబు విలోకించి రఘిపురగవుం పు, 1873 

, వలం బడ్ స ప్రనాలముల నేవిశిఖంబులం గూల్ల చేశరం 

బుల హరినాథునిం దునిమెం బొల్పుగ నేద్భఢమార్ల్షణంబులకా 

జలధి గబంచె నట్టిపటు సాయక ము ల్రీవుమేన గ్రుచ్చినం _ 

గులిశనిభంబు లయ్యవియు. గుంఠితనారము లయ్యె నెంతీయున్ , 1874 

, దనుజనరుండు సాం ద్రజలధారల నట్టు తేదంబకేంబులం 

బనివడీ యాత్మ దేహమున. బాన మొనర్చ్భుచు నుగ్ర వేగము 

స్ధృనరుధిరోమీతంబు పవికల్పము నై తేన రారుముద్ద రం 

బున వహారిసేనలం జదియ మోందుచు బాణములం దెరల్చుచున్. 1875 
మదోన్మత్తుం డై విహరించుచున్నం గనుంగొని రానుభద్రుండు రౌద్రరసోల్లాస 
మూర్తి యై రయంబున. 1870 

అసుకనిమోంద వాయవ్య స్త్ర మేసిన నడి ఘోరతరముగా నరుగుచెంచి 

ముద్దరయుతే మైన తద్దుకు బొహాున్ర ఖండింప నది మహో ౫ స్వనంబు 

చీయుచు నీలా ది ద్రిశిఖరంబుకై వడి వారిరాజ సె న్యంబునందోళ బడి యె 

దాని కింద న చేకతరుచరపీరులు వాతు లెరి తక్కినయ ద్రిచరులు 
శే. దారుణం బె నరఘునాథ దనుజ నాథ 

సంగరంబు విలోకించి యంగములు వ 

డంక మోముల దీనత్వు మంకురింప 

దవ్రీలకుం బాటీ రతిభీతి నివ్వటిల్ల, 1871 

రురు రాముడు కుంభకర్లుని సధించుట. శురుం- 

* కొట్లు కుంభ్లకళ్గుండు రామా సనికృ త్రబాహుం డై నికృ తశిఖరం బై నమహో 
చశేం ద్రంబుభంగిం జూపట్టుచు. దక్కినకరంబున మహోన్నతం బైన 
యొకసాలవృతంబు! చెజీకికాని ఘోరప్ర, కారంబున రామునిమిాంద నడరిన 
నమ్మహోత్తుం డె జై ౦డ్రాస్ర్రుమంత్రప్ర, ప్యయు కం బె నజాంబూనద'చి త్రీతసాయకం 
బున ససాలవృక్షంబును సముచిష్టతంబును బన్నగభోగ కల్పంబునై న నకుంభ కర్షుని 
కరంబు 'దెగ వ్రేసిన గిరిసంకాశం _బెనతత్య్రరంబు దునిసిపడి యనేకవృషం 
బుల చాపాణంబుల వానరుల రాక్షసుల నుగ్గునూచంబు గావించె నిట్లు భిన్న 
బాహుం డై మహానాదంబు సేయుచుం బట తెంచుచున్న రాతసునిం జూచి 
రాముండు శే వెండీయు నిగశితార చంద్ర బాణమ్ముల వానీపాదంబులు రెండు ఖం 
డించిన నవి దిక్కులును వి విదిక్కేలును గులాచంంబులును భూమ్మ ంతరిశుంబు 
లును మహోర్హవంబును లంకాపురంబును వహారిరాతససె సై న్యంబులును బ్రతి 



యుద్ధ కాండ ము, 593 

ధస్టనులు సేయ నినాదంబు గావించుచు ఢరణిం బడి రిట్లు విలూనకరచరణుం 

డె యామినీచరుండు బడబాముఖసంకాశం 'బెనవక్రంబు దెజచికొని గిం 

చుచు నంతరిత్షం౦బునం, జంద్రునిం గడియ జనురాహుపోలీకి రామునిం గదియ ' 

నేతెంచుచున్నం జూచి యప్పరమా స్త్రవిదుండు శీష్రంబున. 1878 
చ, అసురముఖంబునందు నిశితా ౫ సువర్ణ వినద్ధపుంఖవ 

జ్రసమశరంబు లేసిన నిశాచరుం డంబకపూక్ణవకు జై 

వసమతి చేతీమూ౫ నొకవాకస్టముం బల్క గ నాలకింప వె 

క్క_సముగ డాయంగా వశము గాక భ్రామించుచు నుండ నయ్యుడన్. 1819 

నీ, జాంబూనడవిచి త్ర చారుసు పుంఖంబు సందీ ప్పపావకసం ప్ర కాళ 

నుర్క_మరీచితులము వాయుసమవేగ నుతిశితంబు వీర్యాధికంబు 

బృహదండాంతక పాళకల్పంబు నిస్తులము వజ్రాశనితులస్టసార 

మాతక కేజం బరాతుల కశుభ ప్రదం బమోాఘం బసాధ్యంబు నైన 

కే, దారుణైంద్రాన్రు మరింబోసి దనుజనరుని 
మోంద నిగిడింప నది మింట మెటు(గు మెజీని 

నట్లు మెజియుచు మంటలు చుట్ల. బర్వ 

వేయిపిశుగుల మోతేతో డాయ నరిగె, 1880 

వ. 9 ట్ల్టయ్యమోఘా స్తంబు రామబాహాుచోదితం జై స్వ తేజంబున దిశలు వెలిం 

గించుచు రయంబునం జని మహాపర్పతకూటసన్నిభంబును వివృ_త్తదంస్టాచల 

చారుకుండలంబు నగుకుంభ కర్టునిశిరంబు ఖండించినం బర్వతసన్నికాశం బెన 

తచ్చిరంబు రామబా ణాభివాతం బై క ర్తనవేగంభున మింటి కెగసి కుండల్నాలం 

కృతం బై రాత్రియందుం బునర్ఫుసూన క్షు త్రంబు విదితం బగు చుండ దన్శధ్య 

తుం డె నశళాంకుండుంబో లె వెలుంగుచు6 దత్త ణంబ చర్యాగృవాగోవుర 

ప్రా కౌరంబులవిగా(డం బడిన నవి చూర్జంబు లయ హి మవత్ప్రతీ కాశం దైన 

తదీయక శేబరంబు సముద జబంబులం బడి మహో గృవామోనకచ్భపకాకోదరం 

బుల మర్తి ంచి భూతలంబు ప్ర, వేశించె నిట్లు నుహోబలుండును ద్రావాణ దేవ 

శత్రుండు నగుకుంభకర్లుండు రణంబున నివాతుం డగుచుండ ధఠరాధరనహీతం 

బుగా ధరణీచ కంబు చలించె నప్పుడు _చేవర్తి బ్ర వార్థిసురసిద్ధసాధ్య గరుడోరగ 

గుహస్టికయతుగంధ ర్వకిన్న రవిచాస్టధ రాదులు రామపర్యాకమహార్షి తు రై గగ 

నంబున దుములంబుగాం బ్రశంనించిరి కుంభ కర్టునిపాటు విలోకించి నైర్భత 

రాజబాంధవ్రు లగుయాతుధానులు దు8ఖతు లై తొల్లి వారిం గన్నరాత్షసుల 

కరణి రామునిం జూచి భయఖ్రాంతు లై మిక్కిలి ఘోేషించుచుం గనుకనిం 

బణిచిరి రామభద్రుం డివ్విధంబున స పమదివసంబునంగుంభ కర్గునిం 'దెగటార్చి 

వృత్రాసురునిం జంపినవురందరునిమాడ్కి.. చేజరిల్లుచు రావుముఖవిము 

కుం డై నసూర్యునిభంగి దుర్నిరీయు. డై వానరచమూమధ్యంబున( బరమౌా 



60) గోవీనాథ రామాయణము 

es 

నందంబునం బొదలుచుండె వానకు లందు శ్రి 

యాన నంబులతోడ హర్ష రసావిష్ట చిత్తు లై యిష్ట్రభాజనం బై నరామునిం బూ 

జించి రంత హత శేను లె నరాశ్లనులు "రౌయంబున లంకకుం జాతే రావణు 

నవలోకించి కోకంబున నిట్లనిరి. 1831 

జ బుద్ధపద్మప్ర, ప,తివుంబు ఆ లన 

ంర్భుథు రాక్షసులు రానణునకుం గుంభకర్ణ మరణమును చెల్ప్సుటు. చ్రాడ్తుం- 

. కాలాభుం డగుకుం భ కగ్గుండు నీతమ్లు. డరిసేన ననిలోన నుజుము చేసి 

స్పవగులం 'బెక్కండ్ర భవ్నీంచి కడు వెళ్ళ సంబుగా ఘోరరణం బొనర్చి 

తుదిం గృ త్రకంఠోరుదోర్శధ్యో మగునట్లు దశరథ సుత బాణదలితుం డగుచు 

దావద్గం బై నతరువుమాడ్కి లగండభూతుండై. వికృతుం డై పొలుపు బలువు 

చే, దకీ_ యర పవిష్టగాత్రమున జల 
రాసా ధిం 

కొ అని పలికిన దళకంధరుం, డనుజు[డు చెనట విని దు8ఖతాత్తుం డై గ 

నమిత నుగుళరీరోర్ల (భాగమున లంక 
వను నరికట్టి శ్ర సంకాశ రాను 

బేజమున శొంతు? డయ్యె రాత్రించ కేంద్ర. 180) 

©, 
క్కునః గప్పినమోవహాంబువ(,దనువ్రు మజిచి యవశుండగుచుధరణింబడి యెన్, 

క, హతుం డయినవితృ్ళవ్రర్ణని విని యతికాయుండు తి త్రీశిరుండును నరాంతకుండునుహో 
ద్యుతి బేవాంతకుండును న్లో కతిరోహితచిత్తు లగుచుం గడునేడ్చి రొగిన్. 

లే. ఘనరణంబున నక్షిప ఫ్లకర్తుం డై న 

రాఘవుని చేత. జచ్చిన శ్రాశను విని 

పార్శ మున మహో దరమాహాపారు ఏ లధిక 
శోకవిక్రాంతు లై చాల స్రుక్కి రపుడు. 18865 

ఆ, అంత "హంత్ర వడికి నధికయత్నంబునం, చెలివి నొంది దనుజకులవిభుండు 
దె త్య వరుగ డై_నతమ్ముడు పడుటకు, దీనుం డగుచు. జూల దిగులు గదుర, 

ద్దుర్దు రౌపణు(.డు నానా విభంబుల విలపించుట. శుఢుం 

శ 

వ ఇ్లిట్లని విలపించే. 1397 

క, హోవీర వోమహాబల, హోవై రివినాశ హామహాగుణతాలీ 

బై వోపవాతు(డ వై న, న్నీ విచ్చట విడిచి పోయి టే యముపురికిన్. 1898 
వ, నాదుహృుదయళం్యంబు వాంధవులదు8ఖ 

మవనయింపక “త్రుసై నిముల నేర్చి 
‘Ja. 2 

నరవఠశశారి తుండ వె నన్ను విడిచి 
© రి 

యొంటి నీ వేగతే యిట్లు జంట౭బాసీ, [889 



యుద్ధ కాండము. 601 

కే. రణములో చేడు నాదుదశ్నీ ణభుజంబు 

తెగి పడియె నొంటి చే నింక బగజ నెట్లు 

ఇెలుతు నేభంగి దేవదైత్యుల. దబంచి 

యడలు కొన కుందు జయంబు గొందు. 1390 

క. కాలాగ్నిగతి వెలుంగుచు, వాలాయము చేవడై త్య వరుల ననిలోం 

దూలించి విక్రమంబునం, గ్రా లెడు నీ విపుడు పడితె శామశేరమునన్, 1891 

చ. అనురవశేణ్య తొల్లి కఠినాశని వ్రేటున కించుకై న దు 

ర్వీ ్ టసనము నొందనట్టి బలవంతేని వగాకుని నిన్ను చేయడు భో 

రసమరమందు నుర్త్యుల డగురాఘవుం శొక, శిలిముఖంబున 
న్వెస వధీయించెం గాలగతి వింతేయు వచ్చె నిలకేమి సేయుదున్. 1892 

వీ అద్రులం బిండి పేయంగ నోపువజ్ర మెవ్వానిశిరమునకు నజ నుర 

దనుజుల నెల్లం ద్రుంచినవివ్షుచ క్ర మేబల శాలి యజుతకుం. బతక మయ్య 

ద్రుజలః ద్రుంపంగంజూలురవిపుస్రుదండ మేదనుజేంద్రుమె కకు. బూదండయ'య్యైు 

నప్రతిహత మైనయలపౌనిపాళ్ల మేఘనునిభాహుువ్రుల కంగదము లయ్యె 

తే, నట్టేజయ శాలి వై ననీ వసురవర్య 
ప్రభనమున నొక్కా మర్త సమా శరునిచేత 

వొతుండ వై విపి తొల్లిటి. యలన్ర బలము | 

పృథుపరాశ్రమపటిను నేం చెందుం బోయె, 1393 
చ. నివహాతుండ వై ననిన్ను6 గని నేంయ సువర్వులు చారణు ల్లును 

బ్లవానయ ముం ద ముఖ్యలు ముదంబున6 గ్రాలుచు నున్న వార లా 

*పనచము గషాకనాదకుతు తతి ఏగురింపల లబ్బలత్య్య) ల 3 

అపా నిరక పేటీమర్షములు వాక బూనుదు రేమి చయుదున్. 1884 

నే, చండ తేజ భవద్విహీనుండ నైన, నాకు సామా,జ్యు మేల యీనగరమేల 

జీవితం బేల సిరి యేల సీత యేల, వాయము లేల మడేభసంచయము బేల. 

ఆ, నిన్నుం జంవినట్లి నృపకులతిలకుని, నాజి నేను జంపనై తి నేని 

బతికి యేమి ఫలము పంచత్వ మధికోద,యంబు గాదె రాతసావతంస. 1896 

తే, జేళంటక యిప్పుడు నీవ్రు పడిన 

విషయమున శేను వచ్చెద విడువం జాల 
బ్రాణతుల్యుడ నగునిన్ను. బాసి ధాత్రి 

నిమిష మైనను జీవింప 'నేర్తునయ్య. 1897 

నీవ రణంబున నివాతుండ నగుచుండం గనుంగొని ఫపూక్వాపకారి నై నెన 

నన్నింక వేల్పులు గ గృన్నన హీంసీంతు 80 డ్రాదిరివుల నిం"కెట్లు గలుత్తుం 

జతు రాత్తుం డగవిభీషణుండు ఇప్పినషాతం బి బజ్ఞానమున విననై తి నపుడు 

156 

లలా 
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తజ్వాక్య మురితేయు దథ్యమై చేకూజెంగగామాంధునకు నెందు. గలచె పెంపు 

శే, శరారశేఖభు6 డగు పవాస్తుండు నీవు, దాకుణం బగుసంగ్రామతలమునందు 

ల 

బడిన నప్పటినుండి “సుద్భావమునకు, సత్వ మని దోంచె చవ్విభీషణునిపలుకు, 

. మజియు మహోత్తుం డై నవిఖీపణుని. బెపచిత్తుండ నై దురహంకారంబున 
సభలో నిండేంచి వురంబువెడల ననిచితి నని యిట్లు పఏలపించు చున్నదురాత్తుం 
డగు రావణునిపరి బేవితంబు విని త్రిశిరుం డి ట్లనియె, 1899 

డ్రా త్రిశిరుండు రానణు నాశ్వాసించుటు శుఢుం 

అధికమహావీర్యుం డగుకుంభ కర్టుండు పగతులం బెక్కండ్ర బారిసమరి 

తుది. గాలధర్మయుక్తుం డయ్యె నతీనికై కోకింప నేటికి ళూరవరులు 
నీయట్లు వగవరు నీవు. ధీరుండవు భువనకంటకుండవు భూరిబలుండ 
వ్టు 'ప్రాకృతునిభ్లంగి నేల దుగిఖంచెదు పరివంధులకు. జాలం బలుచన యగు 

.నింతీమాత్రంబు చేత నీకేమి నొజుంత, ద్రహ్మాద త్తధనుళ్ళ క్రిబాణకవచ 
ములు సవా సృఖరోశే వేతజలదనిన ద, కాంచనపేథంటు మేమును గలిగి యుండ, 
ఒకటం 7 దువులేకయ, సకలసురాసురుల మున్ను చంళిపీ వనిలో 
సకలాయుధయు కుడ వై, యొకనరుం ద్రుంచుటకు నింత యోచన యేలా; 

. అసురవ రణ్య యాూాజుడిలు మొజికి నే నిపు డేగ దోర్చలం 

బెసంగంగం బన్నగాశనుం డహిప్రకరంబులనట్లు నెరుల 
Ee en 

స ర దన శ వ న గి న్వెస వధియించెద న్నరకు విమ్ణుండు జంభుని శ క్రుడుంబలె 

న్లశే రథనందనుం దునిమెద న్ర హీ నీకు జయం బొసంగెదన్. 1402 
రావణుడు దేవాంతక నరాంతక త్రిశిరోతికా యమహోదర నుహాపార్ళు వ్రల యుద్ధమునకు (బంపుట, 

ప. అని పలికినం ద్రిశిగునివచనంబు విని రాక్ష సేంద్రుం డగురావణుందు గుమ్మి 
ఛైర్భం బవలంబేంచి తన్ను బున ర్హాతునింగాం 'వలంచుకొనుచు నమ్మహోవీరుని 
రణ ప్ర యాణంబున కీయకొనియె నంత నుహావీరు బగు జేవాంతకనేశాంతకు 
లును బేజస్వి యగునలికాయుండును యుస్ధహర్షి తు లై త్రిశిరునకు బాసటగా 
రణంబునకు సన్నద్దు లై లె రిట్లు మువోపీకులును శ క్రతుల్యిపరా క్రములును గగన 
సంచారకుములును మా యావిశారదులును చేనదానవదర్పయఘ్ను లును రణదుర్ణ 
యులును బలపరా క శ్రనుసంపన్నులును వి స్తీర్త కీర్హులుము సవమురంబునం ద్రుత 

పూర్వపరాజయులును చేవదానవగంధర్వయవకిన్న రవృాదయశల్యులును ర రణ 
పండితులును యుద మార్లవి శారదులును జ్ బ్రహారవిజ్ఞానులునులబ్బవరులును భాస్థ 
రతుల్య తేజులు నన్వర్థసాములును రావణనందనులు. న గు బేవాంతకన రాంతక తి త్రి 
శిర తికాయులు నల్వురు జాతరోవ్వు లే యేన యేన రణంబునకుం జనియెడ 
ని పంతేంబు లొడ్డుచు మేఘంబులకరణే గర్జించుచు ననుజ్ఞాకాంత్వు లె రావ 

ణుం బరివేష్టించి కొలిచి యుండీ రిట్లు నందనుల వత్త నుపాస స్యమానుం డై నతు 



లొ 

యుద్ధ కాండ ము. 603 

బలమక్షనుం డగునద్దశ గీ వుండు విబుధులచేత నుపాస్యమానుం డై న దేవేంద్రుని 
చందంబునం దేజరిల్లు చు. బుత్రులం గా౭గిలించుకొని సర్వాభరణభూవితులం 

గావించి వీర్టవంతంబు లె న వేదమంత్రంబుల చేత నాళీరగీదించి నంగామంబం 

నకు బొండని- పలికి పదంపడి తత్కు_మారరకుణార్థంబు తనతమ్ము లై నయుద్దో 
న్య్మత్తుం డై నమహోదరుని మత్తుం డై నమహాపాగు శనివెంట జంట చేసి రణం 

బున కనిచిన నయాన్ది రురు యోధులు రివురావణుం డై నరావణునకు. బృదథ్నీ 

ణంబు చేసి యనుజ్ఞ గొని రణోత్చుకు త గంధ మాల్యాలంకృతు.ల కాలచో 

.దికు లై సర్వాయుధపరిష్కృతు లై యాయుధ ప్రహోరని వారకమపోపషధులు 

సం గృహించుకొని సంగ్రామం బునకు వెడలి రప్పుడు, 1403 

నీలజీమూతంబు లీల. గ్రాలెడుదానిం గులపరప్టతముమాడ్కి. నలరుడాని 
సకల హేకిచ్చటాసంకీర్ణ మగుదాని భునతూణయు క్ష మై తనరుదాని 
నె రావతకులంబునందుం బుట్లినదాని మదవిశేషమున మైమజిచు దాని 

గొండతో* నైన వమూార్కొనంగ6 జూలీనచానిం గడు దీర్ధదంతేము బలుగుదాని 

. వరసుదర్శననామకద్విరద మెక్కి, చరమగికిళ్ళంగగతుం డై నతరణిభంగి 
నింగి వెలుంగుచు రణకాంతునిగుడ మృత్వ్య్యు,సోదరుం డాజి కేగె మహోదరుండు. 

. ఆతని వెనుకొని రథములు, మాతంగగణంబు వాయసమాజము నుభట 

వ్రాతీము కోలావాలసం, స్ఫేతము లె యపుడు చనియెం బెక్కు_ విధములన్ , 

. ఖరకరవాజితుల్యతురగంబుల౬ బూన్సి వముహామణీధ్వుజం 

బరుదుగ నెత్తీ యాయుధచయం బిడి సజ్జ మొనర్చినట్టిసుం 

దరరథ మెక్కి. ధన్వి యయి తత్రిశిరుండు సవిద్యుదుల్క భూ 

ధరగత సేం ద చాపజలదంబువిధంబున( జాల నొవ్పుచున్. 1406 

అనుపమరత్నవిరాజిత, కనకకిరీటత్ర యాభికలితుం డై కాం 

చననుణోశిఖరత్రయయుతే, ఫఘనతుహి నాచలముమాడి_ గ్రాలుచు నరిగెన్. 

ఆరధికుని చెనుకొని దు,ర్వారగతిం జనియె బెక్కు_రథములు వాయము 

లాళ్వరుణములును బదాతులు, ఘోరాయుభదీ పి గగనగోళము మ్రింగన్. 

వాసవాదస్టమరు లెవ్వనివేరు చెవికి సోంశినయంత నతిభయంబున( జలింతు 

రతిరథ సమృతుం డితం డని శూరు లేధీర శేఖరునిం గీ ర్తింతు రెపుడు 

నినునకుం గల తేజ మింద్రునకుం గలవికృ్కళుం జెవ్యని విడువ కుండు6 

గాంచనాచలసన్ని కా శాతిమూనో ౫ కాయ వెవ్వానికి. గలిగి యుండు 

శే, రాజనితికి సెవాసప్టండు రాయసంబు, అమితస త్త ఏంబునకు నెవ్వం డాలవాల 

సీ, 

మట్టిఘన కాయు6 డతికాయు. డాజివిజిత,నిక్ణరని కాయుండీశీంచి నప్పు మించి, 

ప్రాలేయశైే లంబుభోంగిం జూల వెలుంగు మవానీయవ జి వర్యంబు దొడిగి 

నవరత్న ఖచితనసుందరకిరీటాంగ ద ప్రృముఖనానాభూ మ ణములు దాల్చి 
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కాకోదరస్వామికై వడి నతిఘోరవితతసారం బె నవిల్లు దాల్చి 
యా , యు ౧౧ 

నానాముఖవి రాజి తా నేకళ కపూర్ణ మహి తతూణిర యుగ్య్యము వించి 

తే. ర క్త్షచందనమలందిమాల్యములు దాల్చి, రవికరంబుల మేరుపర్పుతముం బో ₹ెం 

జారుచామిోకరవిచి త చటులదివ్య, మండ నద్యుతి విభ్రాజమాను. డగుచు. [110 

శా తూణీబాణశ రాసనో గ పరిఘాసో కానిభాస్వ త్తను 
త్రాణో వేతము కూబరాక్షయుగ చ కృస్ఫీ తరథధ్వజ 

కే ణీయు క్షము నై నకాంచనమణి వీ రాజితాత్యున్నత 
ద్రోణోర్వీధరసన్ని కాశరథ మారోహించి తెజస్వి యె. [111 

మి. రథము ల్సామజము ల్హృయంబులు భాటవ్రాతంబు లుద్యోద్లతిం 

గుధరంబు నగ నాశ్రయించిన మహాకోణ్లీజముల్ఫో లె నొ 
అదం జా. ర్డీ 

రథికక్రేష్టునిం జుట్టుముట్టుకొని రా బ్రస్సితీసా౦ ద్ర ద్యుతిం 

బ్రధ నేచ్చ న్వడి నేగె చేవయుతజంభ ్వేవి.చండంబునన్, 1412 

శే, అతనియాటోప మతనికౌర్య ప్ర వేగ 
మతనితేజంబు:. జూచి దశొననుండు 
వీండు పగతులం బరిమౌార్చి విజయ మొసంగు 

నిక్కువం బని తెలివొండె నమ్మనమున, 14118 

చ, అనిమిషవాజిసన్ని భసితాంగమనోజవయు కోచారుకాం. 
చనమయభూవణ పృబలసై ౦ధవరాజము నెక ప్రాసీ యె 

ఘనళిఖ నెక్కి శక్తిం గొని గ్రాలుకుమారునిభంగి నొప్పుచు 

న్భనభుజుం శాన రాంతకుండు గృకున నేగె రణాభికాంశీ యె. [114 

ఆ. అతనివెనుకం జనియ సరదంబు లళ్యంబు, లున్నతద్చపంబు లురుపదాతి 
గణము లుుగ్ర భంగ గణుతింపంగా రాక, ధరణిరజము మింటం దటుచు నిగుడ, 

ము ధరణీభృత్సవుసార దారుణ మహాదంభోళితుల్య సుర 
త్పరిఘుం బొక్కటి శేలం బూని మును మంథానాద్రి నుద్యద్దతిం 
బరమోచారత నె త్తినట్టిహరికవూపంబు న్విడంబించుచు౯ా 
స్థిరనత్తప్టం బలరార నే” నపు డాబేవాంతకుం డాజికిన్, 1416 

లే, అన్ముహాఏర శేఖరు ననుసరించి 
కరిఘుటలు తేరు లశ్వుసంభుములు భటక 
దంబము లనేకములు సముద గ భంగి. 

జనియె నప్పుడు కలకలధసనులు సెల, L417 

మ. ముద మొప్పం జెవల౯ మిడుం గుజులగుంపు బట్ట మె పర్వంగా 

గద సారించుచు( బర్వతంబుకరణిం గాయంబు ఫోఫోల ను 
న్శదు డై చై న్ధీస మేతుం డే ధనదుచంచాన నృహిం గ్రాలుచుం 



వ. 
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బధనటోణికి నేగె నప్పుడు మహోపారు పండు ఫఘోరాకృతిన్. 1418 
వొదలుచుం బర్వ్పీకాలమున. బొంగుసము ధ్రజలౌభఘు మమ్మహో 
నడి కెదు రెక్కు భంగి. గదనస్పృవా మిజు బలౌఘ మూతి 
న్నీదలక యమ్మహోరథి క వరుష్ణల వెన్కొని య్” బల్వీడిం 

బదవాతి నుర్వి గృక్క దలం శ్రాంళుపరాగము నింగి స్రైంగలోన్. 1419 
అపు డాదై త్యకుమారులు, తపనసమ ప్రభలు మణివతంసా యత కాం 
తిపరీతు ఆ వెలింగిరి, కపాచకులనడువు మింట గవాములమౌాడి్కి న్. 1420 

మజీయు దనుజవా_స్తమండితధవళా స్ప, శ స్తరాజి మాల కారదా భ్ర 
సన్నికాశ మగుచు. జటులవాంసావళి, భంగి నింగపై వెలింగె నపుడు. 142! 

. అరుల వధించుట యొండెను, మరణం బొండె నని యిట్లు మతిం జేసి నిశా 
చరవీరులు తెంపున సం,గరమునకును జనిరి యపుడు కడు రభసమునన్ ,1422 
మజతీయును. 1428 

మ. త్రిదతారివ్రియనందను ల్కుపితు లై థీరోద్దతి న్యుద్దదు 

zie 

శే, 

వం 

G, 

చ. 

రృదు లై దారుణశింజనీధ్వనులు మిజు న్విండ్ల సారించుచు 
నృ)దరంబు ల్నిగిడించుచు న్నగుచు సంభావీంచుచు న్ఞో9యుచురి 
గదనతోణికి నేగి రప్పుడు మహాకల్సాంత'కాకారు లె. 1424 

. మలయవీంధ్యాదికకులమహీధ రగు హాదాషీరంబులను బ్ర తిధ్పనులు సెలంగం 
గడ లెత్తి మ్రైైయుచు. గంధు లభంగతరంగము ల్మిన్నందం బొంగి పొరల 
గోణాభివాత మైనకుంభంబుపోలికిం గడువడి గగనభాగంబు పగుల 

లంకా త్రి కూటశే లదిళిజాన్వితముగా జగతి కుమ్మరసా రెపగిదిం దిరుగ6 

ఘోరకావాళశంఖశభరీరఠవములు, హేవలు రథస్వ్రనములు బృంహితము లుగ 

భూరిసింవానాదంబు లాస్ఫోటితంబు, లేక మె యో సె నపుడు దివౌకు లదర. ' 

తట్టు ఫీవణ ప్ర, కారంబున నద్దో పా చర వీరులు నకలసాంగ్రామికపరికరన మేతులై 

రణంబునకు వెడలి పురంబు నిక్షమించి యగ భాగంబున. 1426 

పాదపము ల్మహోశిలలు పర్వతము ల్లొని నిర్విశంకు శై 
మోదము జన్యకతుకము మోముల. గనడ నెవ్వు రాజి సం 
వాద మొనర్చ నిచ్చటికి వచ్చెదరో యని చూచుచున్న క 

ల్ 

వాష్టదులపాలియంతకుల వానరవీభులం జూచి రెంతయున్, 14217 

ఎయరు వానరరాతుసుల యెనిమిదఐ నా ౬టియుద్ధము. శరం 

కరిరథవాజియు క్ష మయి కాలవలావాకతుల్య మై నిరం 

తీరనరకింకిణిరవనినాదిత మై రవివహ్నితుల్యక 

ర్చురన్ఫత మె సముద్యతసుపుంఖవరాయుధ కేతుదండ మై 

తటుముగ నచ్చురాత్ సకదంబముం గన్లొని రాబలీముఖుల్. 1428 
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వ, 9 ట్లుద్దీ9వు లె దశగ్రీవ సు గీ వభుజాభిగు ప్ప నిశాటవనాటు లొండొరుల నికీ 
శ్నీంచి లబ్ధలమ్యు ల సమువ్యతనా నావిధాయుధు లె భుజాప్చాలనంబుం శేసి 

నింగి పగుల సీంహానొదంబులు గావించి మచ్చరంబున నొంఆండొరులం దలపడం 

దివురుచుండునప్పుడు బలనంతు లగువానరులు విజయ వభూతప్రమోదు లై 

వీర్య దర్చితు లై కోపరసోద్దీ ప్త్రముఖు లై ఛై రవాశావంబులు చేయుచు భీషణ 
ప్రకారంబున "మహోేశ్షం బెనరాతససె స నష్టంబుసొచ్చి శృంగవంతంబు లెన 
పర్వతంబులవడువున.( దన్మధ్యఖాగం౦ంబున సంచరించుచు గగనంబున కెగసీ సాం 

ద్రంబుగా శీలాపాదపవర్ష బులు గురియుచు దారుణభంగి రణంబునకు9 దలప 

డిన దదృశు గా నంబులు పరళుగ దాము సలముద్దరకుంత ప్రాస పట్టస క రవాలభిండి 

వాలశ రహలంబిలు పర౭గించు దుం నోలాహలటవాులంపుగా వానర పేనం దల 

పడిన నయ్యిరు వాంగులకుం బూర్వపశ్చిమసను ద్రంబులకుంబో లె ఘోరం బగు 
సంగ్రామం బయ్యె నంత గవీఏ పలుచెల జేలి త సబలంబులకుం గవిసి కవవా 

భరణకోభితు లె లై నరథికులమిో:ద బహాుపాదపళ్ళం గాకీర్ణ ౦బు లె నె లంబులు 

వె వై చియగజారోహాకులమిాంద శాఖావంతంబులై నవిశాలసాలంబులక రెంచియు 

నాశ్వోకులమిాంద హా_స్తిమాత్ర పాపోణంబులు రువ్వయు వజ్ర సమస్పర్శంబు లై 
నముస్టిబంధంబుల. బదాతుం బొడీ-చియు నానా ప్రకారంబుల విజృంభించిన 
నయ్యాతుధానులు పగిలినళిరంబులతో. జెగినకంఠంబులతోం బొడిమైనగా 
త్ర ౦బులతో వాంతలోచనంబులతో రోంజుచుం బుడమిం ద ల్లి గతాసు లైరి 

యుద్ధమదాన్వితు లై నరాత్రించరులును పీరా వేశంబున. ౫ పీబలింబులకుంగ విసి 
శరబలంబులు పరంగంచుచోం దోమరాంకుశంబుల ప్రే యుచు ఖడ్గంబుల నజుకు 
చు గ దాముసలముద్దర భిండి వా లకూలాదులం గ్రమ్యచు విక్ర, మవిహోరంబు సలి 
పిన నందు ఛిన్నో త్ర త్రమాంగు'లై విలూనకర చరసజానుకంఠు లై నివ్బిష్ట స రాగం 
గులై యనేకవానరులు ధరణింగాలి రిట్లుభయసె సెన్యంబులవారు పరస్పరజయ 
కాంయ లై దలపడి యన్యోన్య ప్రహారంబుల విదారితేశరీరులై శో ణితదిర్ధగాత్రు 
3 లై నినష్టనర్వాయుధు తై విశ కలిత కేతనాతపత్ర చామరులై విఖండితమఫ్యోప 
లై పెక్టండ్రు పొడవడం” రప్పు డయ్యూ యోఫనభూమియొక్ర ముహూ_ర్తంబున 
కనేకపధిరప్ర ప్రవావాసమావృతీయె యగణితవికీర్ల ప గ పర్వ తొ కారవారిరా&్సక శే ఫ్ర 
రనంపూర్ల య కంఠదఘ్న మేదోమాంసమ ని స్థివ్షపంకయె రాశీభా తస రాషయుధ 
ఖండజాల యె యొప్పె నంతకుం బిరుసనక నయ్యిరుగడలవారును రోష ప్రవృద్ధస 
తు లై "లె క్రమ్మణ నద్బూతే ప్ర పృకారమున రణంబునకుం దలపడి పోరాగం దొడ న 
రప్పుదువా నరులు కొండొక సేపు శిలాతరుకె లంబుల రణంబుం జేసి యాసన్నమ 
హీకువాంబులు సమనిన రాతసులం గొని వాతసుల వ్రేయుచు రాశుసుల వేతి 
యాయుధంబుల6 “'బెజికికొని వారలం జంపుచు రథంబుచేత రథంబును 
వారణంబుచేత వారణంబును హయంబుచేత హయంబును జూవనేయుచు విచి 



యుద్ధ కాండ ము, 60% 

త్రొత్కర్ష ౦బు6 జూవీన నచానవ్రలును మహాక్రోధంబునం సొంతసే పాయుధ 
యుద్ధంబు సలిపి యూాయుధంబులు పొడి యైనవా నకుల చేతిల్లిలా పాదపంబులను 
వానరులనుం గొని వానరుల. 'దెగటార్స్చుచుం బరుల కాళ్చరంబుపుట్టించుచు 
'బెనంగి' రి త్రెజంగున నయ్యుభయసెె నికు లనోన్టన్యప్రహోరవీడితులై ఛిన్నమర్త్శ 
తనుత్రాణశరమ స్తకులై మహోాద్రుమంబులు నిర్యాసంబుంబో అె వెడవెడకోణితం 
బు స్రవించుచు ఛిన్నమూలంబు లై నతరువులపోలికి నొప్పచప్పుళ్లతోం బుడ 
మింబడిరీ మతీయురథ్, రథికప్రయుక్షభ ల్లాంజ నతురి కార్థ చం ద్ర సాయకంబులం 
"జెగి కూలినవా నరప్రయు క్తశిలా శె లపాదపఖండ రాసులు కగండలభంగి యుద్ల్గ 
మేదినియందు నింకియుండె నిట్లు వికీర్ణంబులై పడినపర్వ తాగ ద్రుమగజవా 
యరతో వానరక శేబరంబుల చేత నయాస్టాలంపు నేల దుర్ణమార్ల యెయుండే నిష్యి 
ధంబున భయంబు విడిచి గర్వతులై వ్యాష్టచేష్షులై యదీనసత్తు ఏ ఆ యుద్దదు 
రదు లై నరాశునులతోడం దుములంబుగా సంగ్రామంబు సేయుచు ననేక ప్రకా 
రంబుల రాశుస ప్రకరంబుల నుగ్గునూచంబు గావించుచు విహరించుచున్న 
వానరులం జూచి చేవగణంబులును నువార్దులును గగనంబు నాళ్చర్యరనావిష్ట్ర 
చితు ల బహు ప కారంబులం బశంసించూచుండి రంత, హో రై (UU (UU 

ఎత్రురు నరాంతకుడు వెలరేంి వానరుల వధించుట, థుశిం 

ఉ. మారుతతుల్య వేగ మతిమానము నై నవాయో త్తమయు నిం 
పారంగ నెక్కి దీ ప్పకకినాయతేశ క్రి ధరించి క్రుద్దుం డై 
మోాతి నరాంతకుండు కడిమీ న్లలధిం దరియంగ + జొచ్చుదు 
రాషరమహోన గంబుగతి వానరసై న్యము౯ జొచ్చి యుగ్లతిన్. 

ఉ. వానిపరాక్రమాతిశయవై ఖరి యుట్టిదా ఘోరభంగి దీ 
పానల హేతిమాడి_ జెలువానెడుప్రాసముచే తణంబులో 
మానితేశ క్రి న ప్పశతనుర్క_టవీరులC ద్రుంచి కృమ్మణ 
న్సేనల నెల్ల జిక్కువడం జేసె సుర ల్టైజంగంది బూడంగన్. 

మ. వారిషృష్టుస్థితుం డై సముద్యతమవో వ్యాళోపమప్రాను. డై 
వహారినేనాగ ణమధ్య దేశమున ఘో రాకారుం డై సంచరిం 
చురణాభీరు నరాంతకుం గని కపిస్తోమంబు విద్యాధరు 
ల్భరమెర్టుల్ లయశకాలు(డో యనుచు విభ్రాం కాత్తు లె ర తణిన్, 

చ. వితతనగేం ద్రతుల్యహరివీరక లేబర సన్ని కర్త మె 
యతులితవృకుఖండయుతే మై పృథుశోణితమాంసపంక మై 
యతండు రణార్ల మేగినమహాపథ నుయ్యెుడం జూడ నయ్యె ను 
ద్ధతవాలికాభికృ _త్తరచితస్ఫుటదావపథం బుచాడ్పునన్ . 

క. అవిబుధరివుంయడు కినుకం, భావకశిఖ లుప్పలతీల్లు. నయనంబులతో 

1429 

1480 

1481 

1482 

1488 



608 గోవీనాథ రామాయణము 

చీవంకం బాటం జూచిన, నావంకం బాణం జూచు హారి సై న్యంబుల్, 1484 

ఉ. మచ్చర మొప్పం గాన్మెజబుంగుమొడ్కి. వెలుంగుచు రాద, రేఖతో 

నెచ్చటం గన్నం దాన యయి యేపున విక్రమదుర్నివారు. డై 

యచ్చుపడ న్నిదాఘసమయంబున శువ్క_వనంబు నేర్చుకా 

ర్చి చ్చువిధంబు దోంపం గపిచేనల నెల్ల వధించె వ్రేల్మిడిన్. [కిన్ 

చ. విడువక వీనిపె నడరి విక మసంపదం జూపి యాజిలో? 

గెడపుద నుంచు జెందమునం గీళు లొకింత దలంచునంతలో. 

గడువడిం గోపవేగమునం గన్నుల నగ్నికణంబు లొల్మ_౯-ద 

తడి దుమికించి ప్రాసమున దై త్యుండు వారి వధించు నుద్ధతిన్ - 1486 

క, తరుగిరులం బెటికికొని వెస, బజ తెంచెడునంతలోనం బ్రాాసాభివాతి౯ 

వారులు జెగి పడుదు రెంతయు, గురుకులిశాఖివాతి. బెగిననొండలమాడ్కిన్ . 

క, పొలివోవనీక వానర, బలముల దగ నాక్రమించి వావోటోపం 

బలరార సింహము మృగం,బులనట్లు నరాంతకుండు పొలియించె రహీన్,. 

. నాగాంతకునిలీల నభమున కెగయుచుం బిడుగు చందంబున. బుడమిం బడుఛు 

వరశరభంబుకై వడి మింట నాడుచు. గంకీరవేంద్రంబు గతిం దటుముచుం 

గరువలిమాడ్కి 6 జిక్కకసంచరించుచుం గొక్మారుమెటుగులాగునమెజయు చు 

గాలమేఘముభంగి గర్హలు సలుపుచు గిరిరాజురీతి సుస్థిరత గనుచు 

శే, నె ంధవము చిత్రగతివి శేషమునం దిరుగం 
జుట్టు దిరుగుచు దశముఖసుతుండు చారు 

కాంతకసమాన మైనస్రాసాయుధమున 

je 

నరిబలంబులం :ద్రుం చె నత్యద్భుతముగ,.. 1489 

క సురరిపుండు చుట్టుం దిరిగెడు, తఆి పహారిఖురధుతరజంబు దట్టం బె యం 

బరవీథి కెగసి పెట్టిన వరణముచంవమున నలె వనచరతకతికిన్ 1440 

“జే. అచలముల నెల్లం విండి సేయంగ నోవు, వజ వేగం ఇది సహింపవచ్చు. గాని 

యాతుభానుని ప్రాసా భి పాతేనంబు, వారులకు సహిrంప రా దయ్యె నాలమందు, 

ఉ.భానుమరీచితుల్య మగుప్రానమునం 'దెగి బెట్టు 'మోయుచు 
న్మానక కూలునట్టిఘన మర్కటరూపము లప్పు డెంతయు 
న్లానగ నయ్యె వాసవునికై దువుచే వినికృ త్తకూటసం 

తానము లై ధరిత్రి. బడు దారుణభామిధరంబులో యనన్, 1442 
క. వనచరసె నికు లవు డృుయ్యినిమిషరిపుబాధితాంగు ల తీమకం"టు 

నును ఘటకస్టనిచే. జ,చ్చినవారె సుఖాత్స్ము లనుచు జింతించి రొగిన్. 1448 
ఉ. వానిపరా కృమ క మము వానివిచిత్రవిహోరవై ఖరి 

న్వానిప్రతాపవై భవము వానిసమున్న తజన్య దాక్యు ము 
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మానక చూచి రోవ మభిమానము వీడి వాతొవజేషు లా 
వానరు లారర్హి. బాణి రల వ్యాఘ్రము గాంచిన లేళ్లకై వడిన్, 1444 

వ. ఇట్టు నరాంతకభయ క్ర స్తం బై యీవలావలం జెదం పజిచువానర సై న్యంబు 

నవలొోకించి' హయప్ఫష్టప్ర 'పతిప్టితుండై సముద్భుతప్రాసుండై. శు ద్రమృగంబులం 

దజు ముసింవాంబుపోలీకి మహా వేగంబున వానరులం దటుముకొని వచ్చుచున్న 
నరాంకకుని వీజీంచి నవానరవల్ల భుం డగుసు గృీవుండు విపుల గీవుం డై నో 

సమానపర్మాక్కముం డగునంగదకుమారునిం జీరి యి ట్లనియె, 1445 

. ఈదనుజూధముండు వహయపృష్థగతుం డయి ప్రాసపాణి యె 

మేదురచంచలాకలిత మే చక మేఘముమాడ్కి_6 గ్రాలుచు 

నోద మెలర్ప వానరసమూహములక౯ విదళించుచున్న వాం 
డాదర మొప్ప నీ వతిరయంబున నేగి వధింఫు మాతనిన్. 1146 

వ అని పలికిన ను గ్రీవునివచనంబు విని హరిగణశ్రెమ్టం డై యంగదుండు మేఘా 
నీకంబువలన నిర్షమించునవా స్త రశ్లికరణి ముధుసంకాశం బై నవానరానీకంబు 
వలన నిర్లమించి (జ శె లసంఘాకీసంకాళుం డై డె నన్నద్ధాంగదుందు 'ై న థాతుకో 

భితం బై నమహోప పర్వతంబు చందంబునకో భిల్లు చు, శోవలనఖదంప్లాగయుధుండై. 

రయంబునం జనీ యాశలి నొన్నసింగంబు మదపుకేనుంగుం బొడివినభంగి 

నరాంతకుం బొదివి గంఫీరభావషణంబుల నిట్లనియె. 1441 

Mh 

రతా అంగదుడు నరాంతకునితో యుద్ధము సేయుట ధం 

శే. కరము దుర్చలు లై నయీోకఫులతోడ, నేమి పోరాజెదవు రాత, సేంద్రతనయ 

చాలళూరుండ వేని * నాయమోల నిలిచి, నీపరా కోన మంతయు జూపు  మిపుడు. 

క, సా విని నరాంతకుండు క్రో, ధావిష్టమనస్కు_6 డ “డగుచు నౌడు గఆచి యా 

శీవివమముభంగి రోంజుచు, నావాలికుమారుమో:ద నడరె లఘుగతిన్. 1449 

చ, చదల మిడుంగుజు 'ల్ఫెదర శాతకృపాణము ద్రిప్పి వీకత' 

నదటున చేసె వ్రే యుటయు నమ్మహనీయవరాయుధంబు బె 

ట్టైదముగ వచ్చి దారుణపటిపుమహాపవికల్ప మై మెనయం 

గదునియురంబు దాడి శత్రఖండము లై "ల ధరం గూలె న త్తజిన్. 14:0 

వ. ఇట్లు సుపర్హ కృతో రగభోగకల్చ్పం టై ధరణిం బడినన రాంతకునిప్రాసంబు గనుం 

గొని, 145 | 

ఉ. వేటునం బుట్టుకోపమున ప్రవ కెణుస్టండు వ వాలిపుత్రు డు 

ద్యాటితముష్టివ బ్ర నిభద తీ ఇపాణికలంబు చె త్తి దో 

పాటకు మారు డెక్కీ నహీ మూ చలతుల్యశ కీర మైనయా 

ఘోటకము న్వడి న్లజచె గొబ్బున వానర్నసై సెన్ ముబ్బలోన్. | 452 

వ. ఇట్లు దాయచే పండి భుజంగ రాసిభో గకల్పపురందరపా త్ర పాణి ప్ర ప.సారంబునవికీ 

1517 
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sh. 

కం 

క 

ల గి ళా జర జ వ్ 
. కీడునడీ ముల బూన్ని ప్రవగ పవరాత్మజును స్తకంబు డు 

రమ సకంబె నిమగ్నపాదంబె విస్ఫుటితలోచనతారకం శా నిపష్కా 9౦తజపహ్వాం 
విగతసప్రాణం బై పర్వతంబుకరణి ధరణిం గూలె నిట్లు పడినతురంగంబు 
ంచి న రాంతకుండు రోషపరీతచిత్తుం డై రయంబున. 1458 

_ంధ్ధుర్జు అంగదుడు నరాంతేకునిం జంపుట. శురుం 

లు యి 

ఇ వే వివి భి న సె విడువక వ్రేసె వ్రేయటయు వేగమె ముప్టివిభిన్నలీర్దు. డై. 
వెడవెడ వేడి నెత్తురు స్ర్వవింపంగ మూర్చ మునింగి యంతలో. 

క తెల్పి దాల్చి విగతశ్రముం*డై. కవీవీరు. డుదతిన్ 1454 
న 

, కులగిరిశ్చంగకల్పశ తకోటిసమా నర యో ౫ ముష్టి చేం 

జలమున వానివకుము వెస న్విదళించిన భిన్నగాత్రుం డై 
ఖలదనుజుండు నోశీశము గృక్కుచు నిర్షలితావీ తారు డై 

కులిశని పాతభ గ్నమగుగో త్రముకై వడిం గూలె నుర్వరన్. 14ర్ర్ 
అంగదునివేత నిబ్బంగి నాజి నిహూతుం 

డై పడిన రావణాత్త్మజు నకు చూచి 

భువి గపులు మింట వేల్పు లద్భుతము నొంది 
: శ్రీతి నవాన్షలినుతునిం గీ రించి రపుడు. 1456 
అంగదు. డర్క_వర్షకన కాంగదు? డిట్లు దశాస్యుపుత్రు నా 

జిం గబళించి యన్యులకుం జెల్లనికృత్య మొనర్చి చాల గీ 
రిం గని రామభద్రున కతిప్రమదం బొనగూర్చి వేడ్క. ను 
వ్వ్చొంగుచఛుం దన్వి నొంద కటు యుద్ధసముత్సుకు. డయ్యె వెండియున్. 1457 
ఇట్లు నివాతుం డై పడియున్ననరాంతకుం జూచి రాతసు “లెల్ల శోకించి రంత 
భా?తృవ్యసనసంత పుం జై బలవంతుం డై నచేవాంతేకుండు పృదీ పం బెన 
పరిఘంబు గొని రయంబున నంగదునినాంద నడరె నతనికి బాసటగా ఘోట 
కంబుల దా౭టించి యాదిత్య్ట సంకాశం బెనరథంబు దోలించుకొని ీషఘ్రంబు 
నం బణి తెంచి త్రిశిరుండు వాలినందనుందల పడి యె నయ్యిరువుర కపాయం౦బు 
గలుగకుండ రతీ ంచుకొనుటకు మేఘుసంకాశం బైన వారణేంద్రంబు చెక్కీ_ 
పాలస్తుుం డై నముహోడరుండు తా శేయునిందాంకె ని -క్రెటంగున చేవదర్పఘ్ను 
లై నయమ్మువ్వురు రాశ్షసయోధులవేత నభిద్రుతుం డై వానరశ్రేమ్టుం డగు 
వాలిపుత్రుండు కోపించి. 1459 

యిరు. చేవాంతేకమహోదర, త్రి కిరు లంగదునితో౦ బోరుట. శుణుం- 

బహువిటప మైనధరణ్కే గువా మొక్క_టి పెటికి తెచ్చి రోషం బడర 
న్లహనాటు లెబ్బం బొగడ, రహీ చేవాంతకునిమింద గ్రక్కున వై చెన్, 
వైచిన దానిం గాంచి శ, పాచరవరుండు త్రీశిరుండు పన్నగనిభనా 



లా ఆక్రాతాల నానా. ప్రధా కాయలు వ ల 

యద్ధకాండము, 611 

రాచంబు లేసీ దనుజులు, చూచి నుతింపంగ నడుము జూార్ల ము జేసెన్. 1460 

క, ఆతా నడరించిన తరు విటు, మానుగ వాత మైనం గని సమంచితగతి న 

ద్ర్రానవునిమాందం దోడో, వానరకుంజరుండు శే లవర్షము గురిసెన్. 1461 
చ, అ “గి త్రము _స్తకుండు నిశితాంబకము ల్నిగిడించి విక్ర వుం 

బలర ను శేంద్ర పౌత్తుని మహాచలవృష్టి యడంప నన్ముహా 

బలు(ండు సముద్ధతి న న రల బాదపము ల్లురియింపC గోప ము 

గలముగ దాని మూ న్చెం బరిఘంబున “వేగ నురాంతకుం డొగిన్. 1462 

అంతం దిశీర్ష కుం డలవాలిసుతుని వై (గడు నల్లి నిరితాంబకముల నేసె 

గరిని డీకొల్సి భీకరుండు మహోదరుం డడరించెం బటుతోమ రాంకుశములు 

-బేవాంతకుండు డాసి దీర్లోరుపరిఘంబు వెస బలంబుకొలంది విసరి వై చె 

నిష్పోధంబున మువ్వు శేకకాలంబున( బరువడిం బృవారింప స సరకునాసనక 

శే, ధీరుం డై మేకవీరుండు ఘోరభంగిం గనలి కరువలిమాడ్కి. వేగంబుం బూని 

కఠిన దంభోళినిభ మైనకరతలమున, నమ్మహోదరు. డెక్కిన వా న్సి నడిచె. [4168 

క, కరె యిట్లు రణార్ల వమున, హరినాథతలప్ర హోర వాత మై యలమం 

దరగిరికై. వడి జటిజటిం దిరుగుచు ఘసముగతి మా సి దృక్కులు రాలన్. 

ఉ, వెండియు నంగదుండు భ్రుజవిక్రమ మొప్పంగ నమ్మహో గృ గే 

దండవిపొణము న్పెటికి యాదిపేజాంతకుమిాంద నేయ నా 

తండు ముఖంబున న్రుధిరథారలు గృక్కుచు విపహ్వూలాంగుం డై 

చండసమిర వేగవాతనాలముమాడ్కి_. జలించి గ న్లుజిన్. 1465 

వ. మహోబలుండు గావున గొండొక సేపున కతి ప్ర యాసంబున నూల్కొని. 1466 

క, పరిఘుము ద్ర రయంబున, వారివీకుని వెన ప'నమ్మహోసత్తు పండు ముం 

దజీ కటు జూనువు లూ:తగ, ధరణిం బడి యపుడ తెలిసి తడయక లేబెన్. 

ఆ. అంతలోన. ద్రిశీరుం శాళీవిహోపమ, మార్లణ క్రయంబు మర్క_కేంద్రు 

నొసలు దాంక చేసె వెస మహోదకు. తల్లి శోనురముల ప్రే సె వోడుతోడ. 

వ ఇ_త్రెజంగున నమ్మహాయోధులు మువ్వ 'రట్టహాసంబున దో ల వికృమించి 

పోరు గావింప నయ్యా యోాధనం బంగదున కాక్కనికి దుర్భరం 5 బగుప విలో 

కించి హూనుమంతుండును నీలుండును మహావేగంబున నురువడించి యంగదు 

నకు బానటగా చారలం దలపడిన నమ్మువ్వురకు ముచ్వురతోడ మహాయుద్ధం 

బయ నప్పుడు, 149 

లలా 

రుడు నీలహనుమంతు లంగదునికిం దోడు వచ్చుట. శురుకా 

క, సీలుండు గినిసి రయమున, శెలాగ గృము త్రిశిరుమోందం జలమున వైచె 

న్య్వాలికనారసముల నత, డాలమ్మునం దూల నేసె నగ్గిరితబమున్ . 1410 

క, గిరిశిఖర మిట్లు శరశేత, సరికీర్ణం * బె బై. ప్రవిద్ధపాషాణం జ 



612 గోకీనాథ రామాయణము 

యరుదొర మంటలు మిడుంగుజులు పజవ మింట నుండి కూల న్నేలన్, 

శే. తడయ కీటు నివృలం జైన దానిం జూచి 
హర్ష మున పీకు డై నదేవాంతకుండు 

జావా శొఖాసముద్యుత పరిఘుం డగుచు 

మించుగతి వాయుపుత్రునిమాంద నడ శె. 147 

దురు హనుమంతుడు దేవాంతకునిం జంపుట. శణుం- 

చ, మిడుతే తెజంగున న్మిడిసి మందికీ వచ్చెడు'దై తుం గాంచి ప్ప 

రుడు సవనాత్త్యజుం డతనిజొమ్థు మహాళనికల్పముస్ట్రి చే 
బొడిచి దిశ ల్నభం బగల భూరిరవం బొనరింప దొనిచెం 

బడి రిలమో:ద గుండియలు బ్రద్దలువాణు ననేశరాతసుల్. 1170 

తే, ముష్టినిష్పిష్టపరికీర్ణ మూర్ధుం కగుచు 
నాలుకయు దంతములు లోచనములు వెలికి 

నిగుడ వికృతాస్యుం డై రజనీచరుండు 
త్ర క్లణంబ గతాసుం డై ధరణిం గూలె. 1471 

వ. ఇట్లు పవమోనతసయముస్టి ప్ర హారంబునం గెకసి వడిన దేవాంతకునిం జూచి 
కోకరోవుంబులు నునంబుసర బెనంగొన( చ్రుద్దుం [2 నిశితాగ్యం బెనె 
మహో ౧బౌణవర్షంబు గురియుచు ద్రిశిరుం డప్వ్పేవని.ై నడ లె నుపశోదరం 
డును సఫా ప్రోభుండై రయంబున రత్తి ముంతుండు నుందరంబుంబో లెం బరగ్గతోప 

మం చెనపంఖకంమి నొం డాకోపా ంచి యతిరభసంబుగాం గవిసె ని ట్లయ్యి 
రువ 'రమ్హారుతనందనుని కం గొండోొకసేపు నానాప్రకారంబుల దుర్భరం 
బుగాం బోర రప్పుడు త్రి తిశిరుందు మరుత్త శనయునితోడం బోరుచు శ క్రణావ 
వంతం బై నతోయదంసు గిరిమిందంబో లె నీలునిమోంద సాంద్రంబుగా శర 
వర్ష ౦బుః ౯ బరంగించిన నవాప్టనరసె సై ని పాలుం డమ్మహనీయసాయకాథుంబుల 
జీ నభివర్ష స్టిమాణుం డై విభిన్నగాత్రుం డై విశ్హ భావయన్రం కై మూర్భ 
నొంది మయుక్కీంత సేపునకుం గృమ్మణ లబ్ధసంజ్ఞండై. కీస్టుంబున వృతషండ 

సహితం మైనయొక్క_ జి లం బు'త్న్సాటించి తెచ్చి నహ ౫ ఎ వేగుం జై గగనం 
బున కెగసీ మహాోదరునిశిరంబు వె వెల బడ నేసిన నద్దానవురడు జె శే లాభీవాతుం 
డె గతాసుండై వ జ్రాభివాతం మె బె ననగంబుపగెద్ మహాద్వీపనహితంబు గా 
టుడమిం గూలే సంత + నిహతుం జె డై న వితృవ్యునిం జూచి త్రిశిరుండు కోపించి 
రథంబు దోలించి కదియ నే తెంచి చాపంబు సారించి రోపా వేశంబున. 1475 

రుషా నీలుడు మహోదరునిం జంపుట. థ్రైత్టురా 

చ, షవిని భతీక్షుబాణములం బోవని చేసిన నాతం డుగ్రుం డై 
యవిరళ వృకవండ యుత మైనకులా చలక్ళంగ మొక్క? ణా 
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దివిజవిరోధిమిో6దం గడు తెంపున చేసిన వాండు క్రుద్దుం డై 
దవశీఖమాడి_ మండి వెసం దన్నగము న్పొొడి చేస సె చూవులన్. 1476 

క, అది పరికించి మరుత్స్పుతు, డదయుండై మింట నుండీ యతిసాం క్ర న ముగా 

ద్రిదళారినందనునిపై , వదలక తోడోడ న వృతువర్థ ము గురిసెన్. 1477 
ఆ. దళముఖాత్మ జుండు  దారుణమార్లణ, వృష్టి చేం దరుప ప్రువృష్టిమాన్ని 

మిగిలి పవన నసుతునిమిాంద సాంద్రంబుగాం జారుహేమపుంఖశరము లేసె, 1478 
క, అనిలనుతు( డల్లి రయమున, ననీముమకంటకుని తేరివారుల నఖముల 

న్మునుకొని వ్రచ్చి వధించెను, భఘనకంఠీరవము మ త్తగజములయోలెన్, 1419 
సీ, అరేతం ద్రిమ_స్తకుం డతికుపి తాత్తు. డై, యము డుగ కాలదండమునుబో లె 

రథళ క్తి క్ర నాని సమిరకుమూరకుని వె వ్య నది మింట నుల్మ పగిది నభంగ 
మై రయంబునం జనుదేర ఏీషీంచి 'యానగచరవీకుండు నడుము నొడిని 
పట్టి చేతుల చె త్తి పట్టి బంధించి మహానాద మొనరింప సత్త ఆొ౦గు: 

తె, గొంచి సంవాన్లు లై ల కీన్టగ ణము లెల్ల 

నభ్రాములభంగి ఘోషీంచి రంతం ద్రి శివః 

డల్లి ఖద్దంబు గొని వాన రాగ గణ 

వతమున నేసె బాహూుగర్వం బెలర్ప 1480 

రుడు హనుమంతుడు తి ర్ర్రశిరుని సధించుట చురురా 

వ. ఇట్లు మరు _క్రన యుండు ఖడ్ల ప్ర హోరాభివాతుండై కోపంబు రెట్టింప భోగీంద్ర, 

భోగకల్పం 7 చె నకరతలంబున నయ్యనురునివకుంబు చే వేసిన సౌండు మూర్చ 
తుండై మై మజుచి యాయుధంబు విడిచి రోంజుచుమపీ రా తీలంబునం బడిన 
నవ్వన చరవీరుండు వానిఖక్లంబు గొని రాతను తెల్ల భయంబునం చాలు జళి 
పించుచు మహోనాడంబు జేసె నంతలోనం జెలివొంది త్రిశిరుండు లేచి పిడు 
గున కెన యెనవిడికిట వానునుంతునిం బొడిచిన నవ్వీరశిఖభోమణి ముస్టీ ప్ర హోర 
స్రవృద్దకోవుం డై డె లీళ్తుంబున నమ్మహో రాక్షసునికీరీటంబులు శేలంబకం దన్ని 

తొల్లి పురందరుండు 'వశ్చుహూపునిమే స్తకంబులం బోలె నిశాతఖడ్గంబునం గిరీట 
జుష్టంబులును సకుండలంబులును బ్రదీ ప్పవై శ్వానరాయతలోచనంబులును గరి 
చిఖరసంకాళశంబులు నగు త్రి శిరునిశీరంబులు * డె౫ చే సిన నవి మింటనుండి జెగి 

పడిననత్ శ్రంబులచందంబున ధరణిపయిం బడియ నంత ద్రిశిరునిమరణంబు 
విలోకించి నానరు లందజుం త్రీ కిసంహృష్టసర్వాంగు లై లె సేంవానాడంబులు 
గావించిరి రాశునులు భయణాేంతు అల “మహీతలంబు కంపింపః గనుకనిం 
బజిచి రిట్లు నివాతుం క న త్రిశిరుని సంతకు మున్ను మృతు తై సమహోదర 
జేవాంతకన రాంతకులను వీశేంచి మవహాపార్ళుండు పరమామర్షి యె కాలా 
యసనిరితస్వగాపయు హేమపట్టపరిఖీ ప్పయు 'మాంసకోణిత శేపనయు శత్రు 
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పకభయంకరయు రక్త్రమాల్యాదిభూషీతయు నై రానతమపహాపద్యసార్వభా 

మభ యావహయు వపుర్పరాజమానయు. బేజోద్ పీతా గ్ర యు నర్చిష్యతియు 
భయంకరాకారయు నై చి నగద సారించుచు. నో ప్రవిషేషంబునం గాలాగ్ని భంగి 

వెలుంగుచు థీమణ ప్రకారంబున హరులం దోలుచు రయంబునం బజతెంచు 

చున్న నమ్తవానాతను నవలోకించి వానర్థేస్టుం డగుబుపషభుండు మహాప పర్వ 

తంబుకరణి కోభిల్లుచు వానిముంగలం దోంచిన నతనివీవీ ంచిమహాపార్శు గండు 
కోపంబున. 1451 

ఎచ్చుర బువభు (డు నుహాపార్ళు ప్షనిం ఇంపుట. శయం 

చ. అనుపమవజ్రకల్ప యగు నగ్గద దివి వనాటవీరు జొ 
మున బ్రవౌరింప నాతం డటుఖారిగదావాలి భిన్నవతు డై 
యనిలవాతిం జలీంచుకుజమట్లు వడంకుచు రక్త మాననం 

బున వడిం గృముచేరం బెనుమూర్చ మునింగి యొకింతలోపలన్ 1482 
ఉ. కృమణేం దెల్వి నొంది కవిరాజసఖుండు చలం బెలర్చ ను 

గ్రమ్థుగ వానిచేతిగద గైకొని వేమజుం ద్రిప్బి వానిన 
తమ్మున వ్రేసె వ్రేయుటయుం జయ్యన నద్దనుటుండు దంతనే 
త్రమ్ములు ₹ రాల కోణితము గ్రక్కుచు. నాల గతానుం జై డై రహిన్, 1488 

"తే. అసురుం డిట్లు వజ్రాహాతం జె నకొండ, కరణిం గూలిన వీశీంచి కేపులు పరను 
మోదమున ' నవ్వశేముఖముఖ్యు సన్నుతించి వాగ్గ నాదంబు గావించి రపుడు. 

ఆ. నుజీయు నతండు పడుట పరికించి కై దువు, ల్పాజ వై వైచి ప్రాణభయమునలన 

భిన్ననీరరాశి సన్నీకాశం బెన, త్రి, 'దళవె వై రిబలము చవర పప, వెన్ 

ఎరడు అతికాయుడు కోపించి యుద్ధమున కడరుట, 

వ. ఇట్లు చెల్లాచెద రై పజ చుబలంబును రణంబునం దెగిపడిన వాంతకనరాంతక 

త్రీమ స్తక్షీనుహోదరమహాపాతు వలం జూచి మహా తేజుండును బ్ర వ్యాద_త్తవరుం 
మును "జేవదానవదర్పన్నుందును రాత,స యోధముఖ్యుండును గరసంకాశషోర 
కాయుండు నగునతికాయుండు భీషణరోపాతి శేకవిభేయుం ౩ డై జ్వలద్భా 

స్య_రసవా స్త సంఘాతంబుభంగి నతిభాస్వరం బె నకాంచనరథంబు నెక్కి కిరీట 

మృష్టకుండలుం జై శ క్రచాపనం కాశం టైనచాపంబు సారించుచు నలికా 

యుండు రణంబునకుం జనుదెంచినా। డెణింగి తొలంగసం డని వానరులకుం 

జెప్పుచుం బ్రృళయజీమూతంబుమాడ్కి నాదంబు గానించుచు సారెసాశకు 

గుణప్రణాదంబు గావింఛుచుం దళ్సింహ నాదనామవిశ్రావణశింజినీశ బంబుల 

వానరులగుండె లవియించుచు శ రానారఫఘోరంబుగాం గవినీన నప్పుడు వానరు 

లందతు నారాయణుని శ్రీవిక్రమరూపంబుచాడ్పునం జూడ్కికి వ్రేగగు చున్న 
వాని చేహమొాహ*ిత్త త్తం మం “హాచి వెజగందుచుం గుంభకర్లుండు గ్రమ్మలి లబ్ధ 
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జీవితుండై చనుదెంచెనో యనుభయంబునం బరమాక్రులై మూథచేతేస్టు ₹ 
యతని చేతిచూడం జాలక పరస్పరసమ్షర్హ నంబున విజుగం బకుచు నతిప్రయ 

త్నంబునం బణిచే శరణ్యుం డై డె నలక్షుణా గ్ జుని శరణంబు నొండి రప్పు డారఘు 

పుంగవుండు దూరంబున గాలమేఘంబుకంణి గర్హిాంచుచు రథస్థుం జై పర్వత 

సమానగాత్రుం డై జె కారు పక జ్యానిర్ష్ కదే వభీవణంబు గాం జముడెంచుచున్నయతి 

కాయునిం- జూచి విని స్మితుం డై వానరుల నెఫ నాశ్వాసించు చు బార్భ పస్థుం 

డై నవిభీవణున కిట్టనియొ. 6 

చుడు రాముం చతికాయునిం జూచి మెచ్చి విఫీషణుని వాని ప్రకారం బడుగుట. శుఢుం 

చ అనుపనోధాతుశోభి తకులా ది ద్రినిభాంగము సింహ నేత్రము 
ల్మ_నకకిరీటము న్లలిగి కన్తుతురంగ సవా న స్రయు కాం 
చనరథ మెక్కి దీం నుసొచాపము ౫ కోని నచ్చుచున్నయి 

దనుజవ రేణ్యు( డెవ్వం డరిదర్పహ రా యొజింగంపు మింతయున్. [487 

ఆ నిశితళూలతీ క్ల నిఖలా యుధసమన్న్వి, తాద్భుత ప్ర ప తాపయాతుథాన 

యు కుం డగుచు భూతయు కుం డై నపురారి, యొప్పుగలిగి గ్రాలుచున్నవాండు, 

తే, "కాలజిహ్వోప్ర, తీ కాశనునరథస్ట్, న క్రళంఖపరీతుం. డై చటులదీ ప్త 

చంచలాగుణపరినృతసజలఘనము, కరణి శోభిల్లు చున్నాండు కంక పిండు. 

క, అనుపమ కాంచనభూపిత, ధనుళ్ళ్శతము వీనిషటురథముసై మిగులం 

దనరారుచున్న చెంతయు, ఘనంబు సె బొల్బుశ క్ర, కార్ముక ము క్రి యన్. 

చ, సురుచిరరాసు కేితసనముసాంపుగ నె త్తినసూర్యవర్ష్మసుం 

దరరథ మెక్కీ_ దారుణధనంజయ హేతిసమాన కాండఃమ 

బ్లజుచుగ చేయుచు న్వ్వరుచుల న్షిశల న్వెలుంగంగం జేయచు 
న్దరమిడి వచ్చునయ్యతిరథ ప్రవరుం గనుంగొం కె దవ్వులన్. 1491 

కే త్రిణతేము ఘననిరా/దము, రణత్క_నకకింకిణకరణితం బగుత 
5 ద్దుణయుక్షధనువు నిర్ణర,గ ణనాథునిధ నువుభంగ్నం గ్రా లెడుం గంటే, £492 

కే.రాశుసో త్తమ యప్వీరరథము శేతు,సహిత మై సానుకర్ష మై సయుగచక్ర 

మైచతుస్సాదియుక్త మైయభ్ర ముగతి,మ్రైోయుచు జెలంగుచున్నదిమ్రోలంగం కె, 

వ. మజియు నారధథిక శ్రేస్థునిరథంబుమి౭డ ముప్పదియెనిమిది తూణీరంబులును 
శీనుంబు లగు కార్షు కరీబులునో హేమవీంగళ ౦ంబులగుగుణంబులును జతుర్హ స్త 

ప్రమాణముష్టి చికంబులును వ్వ క్షవా స్ప సద శౌయతంబు లగు రెండుఖక్షంబు 

లును బార్మ్వభాగంబునం దనర. బునర్వస సూనతత్రమభ్యగతుం డై నపూర్త 
కశాంకబింబ, మకరణి మణిఖచితకుండలమధర్ధింబున కుభకణం బె నవక్రంబు 

శోభిల్ల దుర్గంబు లగుళ్ళంగంబుల చేత బర్వుతంబుకరణి, గాంచనాంగడ్ పినద్ధ 

భుజరసులచే! తీనలరుచు మేఘస్థుండై నథాస్కరునికర ణి, దేజరిల్లుచు రథన్థుండై. 
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మహారభసంబునం జనుబెంచుచున్నయీదనుజ శె శృఫ్లు డెవ్వండు పీనిం జూచి 

వానరుల లెల్ల భయార్చితులై ) 'బెబ్బులిం గన్న అేళ్ళశరణి, గనుకనిం బజిచుచున్న 

వా రతనిచందంబు సవ్ స్పరంబుగా వినుపింపు మని యడిగిన నవ్యిభీహణుం డ 
వ్వసువుతీవల్ల భున కి ట్రనియె. 1494 

యుడు విఫీషణుం డతికాయుని తెటంగు రామునకు జెప్పుట చుఢుం 

చ. అనఘ దరిత్ర యెొన్వండు దశొనను( డెవ్వండు రాత, సెంద్రు,. డా 

ధనదునితమ్మం 'జెవ్వం డలీవర్చితుం డెవ్వండు నెవ్వం డుగ్కజ 

న్ధనిరతుం డ కట్టిరావణున కాత్ర, జుం డీతండు క్రత్సమాను(దు౯ా 

ఘనుడు ప్రకా పవంతుం డతికాయుండు వీర్యవిభేయు. డుర్విరన్. 1195 

వీ అవనీశ పను సర్వా న్ర్రకోవిదులలో ను త్రముండు నిశాటసన తముండు 

చేపియు మహాోవీరురిడు శ్రుతధరుం జాజి ద్వుర్ణయు[డు రణానివర్తి 

యిభరథతురగంబు లెక్కి క్రమంబునం గర్భ ణకార్తు కఖడ్గయుద్ల 

మొనరింప దముండు ఘనమం త్రనిపుణుండు పండితుండు చతురు పాయకుశ లుం 

కే. డనిశ మిాతనిదోర్చల మా శృయించి, లంక నిర్భయ యై యుండు సంక లేక 
భాన్యమాలినియందు నాదనోజవిభుని, "లేజమున నుద్భవించిన వీరులం డితండు, 

మ, నృపవర్యా మును బ_లపంబున సజు న్యెప్పించి య రేవు చే 

నివుణతంబున నిర్ణరాసురులచే నిత్యం బవధ్యి తము 

న్విపులస్యందనము నృ న,హోకవచము న్షివొస్టస్రుళ్ స్త సంబులు 

న్మిపులం దోలెడునంతేళ కియుం. గొనె న్వీం శద్భుతప్ర శ్రియన్. 1497 

శ్రా, కూరాగ్లో సర వీనిచే మును రణక్షణి న్మహోద గ శే 
జోరాసు ' ల్సురనిద్ధసాధ్య పణిరత్తీగే యకుగంధర్వ చే 

వారాతు ల్ు చరి దిక్పతుల దివ్యా స్తా/యు ధంబు ల్బలో 

డారత్వంబున నిగృహింపం బడె నింద, ద్వేషి ఏం డెంతయున్. 1498 

ఉ. ఏండు పారా క (కృమౌాధికుండు పరవ రేణ్యుండు సాయకంబుల 

న్వాండి డలిక్ప జన్యమున వానర హె న్యముల న్వధించుచుకా 

వేడిమి మిజు వాయుసమ వేగము గై కొని వచ్చుచున్నవాం 
డోడక మి కిక న్యసలు టొప్పదు వేగ వధింపు మోతనిన్. 1499 

క. అని పలుకుచుండ నష ప్పుడు, ఫునుం డలికాయుండు తీవ కాండమ్ములచే 

వనచరసేనల. ద్రుంచుచు, ననదనినాదంబు లెసంగ వచ్చుచు నుంజెన్. 1500 

దురు అతికాయు6ండు వానరుల నేల జంపుట. శయం 

వ. ఇ ట్లనివార్యగమనంబున వచ్చుచున్నయతికాయునిం జూచి సహింపక వానర 

బలంబులందుం జేయం గల మేటిమగలు కముదదివిడమైంద శరభ నీలగజగ వరుని 
నినతాదు లుజ్ఞ్వలశిలా శై లసాలపాపూణపాణు వై. రయంబున న మ్మవహోవీయం 



యుద్ధకాండ మను. 617 

జుట్టుముట్టి యటహోసంబుం చేసి యెకకాలంబున నచేకశిలావృతుంబులు పరం 

గించిన, 1501 

శా,.ఆరకుకపతినందనుం డపుడు ఘోరాకారుం డె శింజినీ 

భూరిధ్వానము మింట: బర్వ్ర నలుకం బుంఖానువుంఖంబుగా 

నారాచంబులు సేమపుంఖశరము ల్నాళీక బాణంబు తే 

పార న్వే నిగిడించి తత్తరున గేంద్రాళశ్ళంబులం ద్రుంచుచున్ . [509 

మిజీ దవానలంబు కడిమి న్నిజ హేతులం గ మి శుష్క కాం 
గాలీ 

తారము చేర్చినట్లు పటు దారుణ శాతశిలీముఖంబుల 
స్వారక చుట్టు ముట్టుకొనువానర సై న్యనుల న్వధించె న 
పరుడు రావణాత్త్శజు(డు వేల్పులు నింగి. గలంగి చూడంగన్. 1508 

. పట్టపగటింటిసూర్యునిభంగి నష 
మూ ర్తి యె యపేకాయు. డమోఘతీవ, 

మూ ణకరముల వానరబలజలాశ 

యమును శోమీంపం జేసె నత్యద్భుతముగ, 1504 

తే.చి త్రగతులం జరించుచుః జి త్తజల్లు, గురిసినట్టు శరౌఘము ల్పజపం గపుల 

ర్, 

ర్, 

మ 

భూరిశిరము లనోన్టన్యాభిముఖము లగుచు, దట్టమె వ్రాలి వానిరథంబుచుట్టు. 

'పెక్కంండ్ర నొక్కశరమున, నొక్కనిం బెక్క_ంబకముల నురువానరుల 

న్లక్కలువాపుచు రాత్షసుం డక్కజముగ నిట్లు రణవిహారము సలిపెన్, 1506 

అకీణ కేజమున హ,ర్యవము మృగగణమునట్టు లద్భుతభంగక౯ా 
రాకుసనాథతనూజు(డు, దతత భంజించెం గపికదంబము నెల్లన్, 1807 

అపు డాక పిసై న్యములో, తపాచరవ రేణ్యసాయకము సోంకనివా 

రపుగూప మేమి చెప్పుదు, విపులంబై చెల్లె వానివీర్టు మరులకున్. 1508 

లే, అసురవరసాయకార్షితు లై విమణ్ఞ్యవదను లై చేయునది లేక్ నుదిలక్రొనుచు 

జీచ్చవడి సూచు చుండిరి వృతు చరులు, దవముముంగలిహరిణపోతముల భంగి. 

"లే. తజీమి యక్క_డం జూచినం దాన యగుచు 

మెబుంగుచంచాన మెజయుచు శరము లేయు 

రాశుసునిం జూచి స్పవగవారంబు పద్య 

దళవిలగ్నతోయముభంగిం దల్లడిల్లై. 1510 

మ.నుతేదోర్వీర్యు ఖరు న్వ్పిరాధునిం గబంధు న్వాలి నెవ్వాం డనిం 

క 

జతురణ్వేంబున ద్రుంచె నెవ్వం డుదధి నృంకోోభితుం జేసె ము 

న్నతం జేడీ యిటు మూపు డిప్ప డనిలో నష్వీరుపైె గాని నా 

యతుల్యాన్త్రం బడరింప నంచు బటుగ రాషీలాపము ల్పల్ము_చున్. 1511 

ఘోరశరంబుల గపుల వ్కిదారించుచు సరభసముగ దశరథసుతునిం 

158 
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జేరి ధనువు సారించుచు, ధీరోద్దతి నిట్టు లనియెం చేజం బెసగన్, 

ఉ. అచ్చుగ వీర్యగర్వమున నాటికి నే శరచాపపాణి నై 
వచ్చిన వాయడం ద్ర్రాకృతుల వానరులం చెనకంగ నొల్ల ప్ 

రోోచ్చలితారి పె దొడరి యుద్ద మొనర్చెద మున్ను వాలిపై 
హాచ్చున వార్ధివె నడరి మేసిన బాణము లేయు నాపయిన్. 

చ, అని యిటు పల్కుచుండ నపు డాతీనిగర్ల స మేత వాక్యము 
విని పరిపంధివాంత యగువీరుండు లక్షణు డుగృమూ ర్తి మొ 

ఘనతీరకోపవేగమునం గన్నుల ర క్తిమ మిజు సాయకా 
సన మవలీల నందుకొని సజ్య మొనర్చి ప్రచండవై ఖరిన్. 

కే పరగ వల్మీకగత మైన ఫణినిబో లెం, జటులతూణీగ తం బె నశాతశరము 

1518 

1514 

నతిరయంబునం దీసి శరాసనంబు,నందు సంధించి శౌర్య మంతంత నెదుగ, 
శా, కర్ణో పాంతము సోంకునట్లు గుణ మౌాకర్షించి దోర్సికృమోా 

దీర్టుం డై కడు రౌ ధ్రభంగి నభము న్షిక్కు ల్పముదృంబులుకా 
స్వర్షా ది ప్రముఖా చలంబులు ధ రాచ క్రంబు పాతాళముకా 

ఘూర్షిల్లం బటుళింజిన భయదనిర్ధోషం బానచ్చె న్రహీన్. 

అంటరు లక్షుకాతి కాయులపరస్పఠవివాద ము. శ్చురుం- 

క, ఆనినదము చెవి సోశీన, దానవ్రలు కత ప్రకారదళితసాదయు లై 
మౌానితపరళుచ్చిన్నమ,హోన గములభంగి6 గూలి రద్భుత భంగిన్ ం 

ఉ. ఛిపణ భంగి మ్రోయు రిపుభీక రలత్షణభీమచాపని 
ర్ధ్మము లాలకించి సరకుం గొన కయ్యతికాయు. డుగ్రు డై 
రోవ మెలర్వు గార్ముకము రూ ఢిగ సజ్యుముం జేసి యొక్క ఘో 
శేషువు గూర్చి నారి మొజయించుచు నవ్విభుతోడ ని ట్లనున్, 

ఈ, బాలుండ వీవు యుద్దములపాటి యెజటుంగవు కండక్రొవ్యునం 
గ్రా లెద వింతే గాని భుజగర్ష మొకింతయు లేదు నీకు ద 
త్కాలసమౌానమూ ర్తి నతికాయుని న న్నెదిరించి పోరంగాం 
జాలవు పొమ్ము రాజసుత శార్యధనుం డగురాముచెంతకున్. 

క. వాలాయము నిద్రించెడు కాలాహీని మేలుకొలుషం గాంశీంచితి వీ 
బాలత్య మేల యుడుగుము, పోలదు ఇాపంబు విడిచి పొ. మ్థైనలికీన్ , 

చ. వారివాయనహ్నీ మారుతయనూదిదిశాప్రతు లైన మేరుమం 
దరతుహీ నాచలాదివసుధాధరశేఖరు ఇన నాపై ను 

చా 

త్మ_రపరిము కళాతశరభాటి సహింపంగ శేరు నీకు సు 
స్థిరముగ జీవి లేద్భ లేని లోొొలంగుజు 'రాజనందనా,. 

క, తొలంగక యొడ్డారంబునం దలకొని నాఖభోడం బోర దలంభితి వేని 
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క, 

యుద్ధకాండ ము, G19 

న్నిలువుము తణమునంశ్రాణం,బులు విడిచి కృ ళాంతుపురికిబో యెదవు రహిన్. 

. అనిదర్పనిషూదనములు, వారాయుధాభములు త స్పహోటకభూ పా 

కరములు నిశితేము లగు మ, చృరంబు లివి చూడు. మిపుడు జననాథసుతా, 

. వీరశేఖర దృ ప్త పక్ంఠీరవంజు 

దర్పమున మ  త్రకరిశోణితమునుబో లె 
నస్త్శ దీయోా గప ,పుణిసమానాంబకం౦ంబు 

వితకముగ నేండు నీదుకోణితము గోలు, 1524 
. అని యిటు పల్కి. కార్షుకము నంబరమార్లము నిండ శింజినీ 
ధిని. దనరింప నాతని స సథార్ల గృథసరోవసగర్వతో ౩ కిం దా 

విని హరితుల్యవి క్క కముండు బీకుఃడు లక ణుం డృగృమూ ర్తియె 

యనుపమకోపవేగమున నయ్యతి కాయునితోడ నెట్లనున్. 1 525 
. దనుజకులాధమా యిటు వృథాలవీతంబులు పల్కి.నంతనే 
ఘనుండవు గావు ళూరులు వికళ్ధృనము ల్వచియింప రీగ తిలా 
ధనువును బాణము ల్లొని ముదీంబున నాజికీ వచ్చినాండ నా 

మునుమున నిల్చి దోర్చలసముస్షతి నంతయు. జూపు మోయుడన్. [1526 

ఊరక వాదం వేటికి, వారక బాణములవేత చాడింపు మిల 

నారుషయు కుం డగువా( డారయ ళూరాగ్రగణు్యం. డన దగు ధాత్రిన్. 

. అరదము నెక్కి. నీవు వివిధాయుధము ల్ల్ొని ఇవాపపాణి వై 

పురువత యున్నవాండు వలె పోరొనరింపం నేగుదెంచి కె తౌ 

శరముల నస్తశ స్తములం జక్క_గ వేర్చినభంగి పీ శ్రమ 

న్ఫురణము సంగ్ట్ము చై చెలియ జూపుము చూచినఘాంద నువ్షతిన్, 1528 

దేహేరినాథసుతుండవు, గావున మన్నించి కనకఖచితశరమున 

న్నీవరశిర మిలం గూల్చెద, పవనుని వేగంబు తాళ ఫలమును బోలెన్. 1529 

లేత సపకాంచనభూపణోద్యతమదీయ, మేదురశిలీముఖములు నీమి6ంద వ్రాలి 

చాణశల్యాంతరో్థితశోణితంబు, తనివి దీరంగ - నిప్పుడు ద్రావం గలవు, 150 

ఉ. బాలుండ నంచు సన్నదిరిపాటునం జుబ్క_నం బల్మె_ వవ ్స చే 
బాలుడనో వయస్కు(డనొ వాటిగ నిప్పుడు గానవచ్చునీ 

పాలిట్ కంతకుండ నిక బంతము లేటికిం దూలరాళికి 

న్లాలదె సూత్షపావకక అంబు దహింప నిశాచరాధవమౌా.,. 158 1 

. సురకంటక బౌలుం డగు, వారి మున్ను త్రివికృమముఅ నసదృళలిల 

న్చురలు వెజింగంది చూడం, బెరిలి జర: యము నా శ్రమించెనొ లేదో. 

రుడు లత్షణాతికాయులద్వంద్వయుద్ధే ము చ్చుణుంా 

. అని సలికీ యక్కకుత్ధ )కులకిఒకుందు సం,క్రుద్ధుం దై రయంబున శ్రరాననంబు 



$20 గోవీనొథ రామాయణము 

నందు శరంబులు సంధించి యద్భుతప్ర, కారంబున నతికాయునిమింద నడళె 

నతండును హేతువముంతంబును బరమారవంతీంబు నె నె నలక్షణునివాక్యంబు విని 

సఫ్టోభుం డై చాపారోవీతో తమబాణుం డై యాశటితో నున్నసింగంబుైై 

సవ్యుమ క్రేభంబుచాడ్సున స వ్వీరశిఖానుణిం దలపడియె నప్పు కయ్ధితిరథ 

శేషస్టులయా యోధనంబు గనుంగొనువాంఛం జేసి బేవదాన వగంధ ర్వవిద్యాధర 

ఫ్గసాధ్యగరుడోరగగువ్యాకులును మహాత్తు లగుపరమర్దులును  దివ్భయానా 

రూఢథు లై చనుదెంచి గగనంబునం బన్ని "వీలోకించుచుండి రంత, 1508 

ను, కుపితంం 3 డై దశక ౦ఠ పుత్రుండు మహాకోదండమొరీప్రిరవం 

బపు డాకాశము నిండి యాయ నొకసర్చాకారవజ్రాప మో 

గృషృవత్క_ం బరింబోసి వేగ చెవి సోశం దీసి నట్టల్మ సా 

నృపవర్యాత్మ జుమో౭ద నేసెం బటుదోర్వీర్యం బవార్యంబుగన్. 1584 

కే, అంబరంబున జనుదెంచునయ్య మోఘు, దారుణాళశీనిపోప మోా చ గ్ భరము 

నర్భచం ద్ర బాణంబున నక్కకుత్ణ ఏ; కులవరేణున్టీ(డు ద్రు,ంచె నాకులు నుతింప. 

ఆ, కృ త్తభోగ మైనకృష్ణ సర్పము మోడి క, నవని బడినకేచి తాంబకమును 

జూచీ రాత సే సీంద్రసుతుండు కాలాగ్నిచంంచానం జాలం గనలి తత ణం౦బ, 

క. కాలకటాకతుసమానా, భీలశిలీముఖము ఖైదు పృథుశౌర్య లీ, 

లోలు6 డగులత్షణునిపై 6 గీలలు వడి నిగుడ చేసె గేవలకే డక్రీన్. 1581 
చ, జనవరనందనుం డపుడు శొతళరంబుల. దచ్చరంబులం 

దునిమి కృశాను హేతిసముదుస్సహశాతశరంబు సాయకా 
సనమున6 గూర్చి బాహురభసం బలరం చెగ నిండ దీసి యా 

దనుజవ రేణ్యు నెన్నొసలు దాయకం సేసె మహాద్భుతంబుగన్ , 1583 

వ. ఇట్లు సన్నతేపర్వం బై నయమ్మవానీయసాయకంబు పూ క్షాకృష్టవినృష్టం బై వజ్రా 
శని చేగంబునం బజు కెంచి 'ఫేమకాయుం డగు రాతసుసీలలాట జేశయినాటి తీదే 

యశోణితాఫ్లుతం చ నుహాపర్వతమగ్నం బె బె నపన్నగంబుచందంబున నందం 

టె చూడంబడియె నయతి కౌ యుండు లక్షణ బాణ ప్ర వీడితుండై. రుద్ర బాణాభి 

వాతం బెనత్రి త్రీపురగో పురంబుచాడ్చున నాకంవించి క గృమ్మణ స్థం బవలం 

వించి తదేయపరాక్ర క్కృచు ప, కారంబు నకు జింతించి విమర్శించి “యాక్వన్తుండై. 

లత్ష్మణు ననలోకించ్ రాహనందనా నీఫ్ర శత్రుండ వైనను బాణనిపాతనంబున 

మిక్కలి శ్ఞాఘనీయుండ వై తి వని బహూకరించి 'యాననంబును భుజుంబులును 

సవరించికొని నిశ్చలుండై. "మెప్పటియట్లు రథోపరిభాగంబున నాసీనుండై మంద 
శాచలసంకాశం బె బె నకాంచనరథంబు ఏిచి త్ గతులం ది ద్రైప్పుచు నుండలీకృెతకో 

దండుండై తండో 'పఠండంబులుగాం గాంచనపుంఖ చి శ్రిత కాండ్య్ర కాండరబులు 

పరంగించిన నవి రవినుయూఖంబులభంగి నింగి వెలుంగం జేయుచు నభంగర 

యంబున నప్పతంగకులపుంగవునిచెస నడరిన నసంభ్రాంతుం జై యద్దశరథ రాజ 



యుద్ధ కాం డ ము. గ్ర] 

నందనుండు నిశితంబు లగునానాముఖసాయకంబులు వరంగించి యద్దనుజ రాజ 

నందనోత్సృప్లశ రాభఘంబుల నివారించిన న క్లెజింగాలోకించి వోపాటోపంబున. 

చ, అనురవ రేణ్యపుత్రుండు మపహోహి తెజింగునం గ్రాలుదొడ్డనా 

రస మరి. బోసి త్తీవృగతి రామునితమ్తునివక్షమందు సా 

వాసమున నేసె నేయుటయు నవ్విభుం డించుక స్త్రుక్కి_ రక్తము 
న్వసం దొరంగించి మ_త్తకరి వేనుజుం దీవ్రమదంబునుం బలెన్, 1540 

కే. అంత నొక్కింళ సేపున కన్న లేంద్ర,సూనుండు విశల్యుం డై రవినూనుమాడ్కి_ 
గనలి చాపంబు సవరించుకొని ధరిత్రి, నభము పగులంగ మార్వీస్పనంబుం జేసి. 

మ ప్రభ లాశావలయంబునం దజుచుగా( బర్వం బ్రదీప్తాచిర 

ప్రభతో దీటగుసాయకం బొకటి చాపంబందు సంధించి టె 

క్యోభటు ల్నివ్వెజుం గందంా నియతం డై యాణ్నేయమంత్ర, ంబుతో 

నభిమంత్రించి తేద, స్ప పు మోవణము సేయం బూని యుండె న్ర హీన్. 15192 

చ. సాలయక 'బెళ్యు. డ త్తెజంగు సూచి ప్ర తాప మెలర్ప వింటె? గుం 

డలినిభ హేమపుం ఖనిశితస్క్ఫుట కాండము. గూర్చి డాని సాం 

పలరం బృచండభంగిం. దపనా న్రముతోం దగ గూర్చె నంత న 

య్యాలవుచలంబు. జూచి మనుజూధిపనందను. డల్లి చెచ్చెరన్. 1543 

సీ, కల్పాంతళూలివై ఖరి రౌద్రమూ_ర్థి యె శమనుండు కాలదండమునుబో లె 

దనుజకు లేం ద్ర'నరదనుమి౯ద దో శ్వేగ మెసంగ నాగ్నేయాస్త మేయంగ నది 
పొగ లేనిషంటలు గగన భాగము నిండం జనుదేరం గని వాండు సంభ్రామముసం 
గడువడిసౌర్యా స్త స్త చుడరింప నయ్య స్తములు రెండు నభమునంజలమమమెజయ. 

తే, దాం 'తేజంప్ర ద్ స్తవ క్రి ౦బు లగుచుల గ్రుద్ధపన్న గముల మౌడ్కి_6 గొంత సేపు 

మింట ఖేచరు లతిఫీతి నంటి పర్వ, ఘోరవీర్యంబు దీపింపం బోరి పోరి, 1544 

వే, పదంపడి పరస్పరప్ర, ఫదీ ప్పతేజకి ప్ర ప్రదవహ్యమానంబులై నీ స్పేజంబు-లె ల్ భసీ స్మృతం 

బులై పుడమిం ఎకియె నంత "నయ్యతికాయుండు సంప్ర, దుం డై రయంబునం 

దష చేవతాకం 3 బె నయెవీ. కంబు లత్షణునిమోంద నిగ్డి ంచిన నప్పరా క్రమ 

భురుషుం డైం డ్రాన్రంబున దాని ఖండించిన నన్నిళాచరవరకువూరుండు 

కోపించి, 1545 

భా, చండాళీవిప.సన్ని కాశ బలవత్సౌమ్యా స్పమం త్రోల్ల స 
త్క్కాండం బొక్కుటి వింటం గూర్చి గుణ మాక ంచి సంరంభి 'యె 

నిండారం జగ దీసి లవ్మిణనివై నేర్పొప్పంగా చస నో 

దండ ప్రస్సుటఘంటి కాధ్ ధష్టనుల ఈ దింకిశ్రు తు ల్వగయ్యంగన్ 1546 

ఉ. అంత నుమిత్రపట్టి వాదయంబున( నప ము చెంగలీంప న 

_ త్యంతరయంపు మోట బననా స్త్రమున న్రజనీచరా సము 
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న్బంత మెలర్పం ద్రుంచి బహుభంగుల వెంటనె డాసి వానిమే 

నంతీయు నొన్నం జేసె సముదగశీ తాగ నవాంబకాహతిన్ . వ! 

వ. మజియును. 1648 

ఉ. తప్పక లతుణుండు జలదంబు నీరంతరివర్ష ధారలం 

గప్పినభంగి వేగ యలికాయుని దారుణబొణధారలం 

గప్పిన దచ్చరాఘ మది గక్కున నాతేనివ జ్రవుర్శము 
న్యెప్పుగం దాశి భగ్న మయి మేదిని వ్ర్రాలె మహోద్భుతంబుగన్, 1549 

న. అట్లు తన పాణంబు లన్నియు భగ్నంబు అగుట పిలోకించి పరవీరమర్ష నశీలుం 

డగులమ్మణుండు కోవించి వెండియు సూర్య నురీచికల్బ్పంబు లేన కాండసహాసం 

బులు పుంఖానుపుంఖంబులుగా నడరంచిన నవియును మోఘంబులయ్యెం బదం 

పడి నారానసహస్కంబులు నిగిడించిన నవియు వ్యర్థంబుల య్య మజియుసన్నత 
సర్పంబు లగు వెడందవాతియమ్ములు పెక్కు నిగిడించిన నవియు వమ్మె చెడియె 
ని ట్లనంతేచాణాఘంబుల నభివర్షస్ట్రమాణుం డయ్యు నయ్యతికాయుం డనధ్య 
కవచుం డగుటనలన నొక్కి౦త యైన వ్యధితుండు గాకుండె ని క్రెజంగున నెన్ని 
తూపులు నిగిడించియు నద్దనుజరాజనందనునకు నించుక మైన రుజ సంపాదిం 
చుటకు శక్తుండు గాక వెగడుపడి యున్న లత్నీణునికడకు వాయు దేవుండు చను 
'దెంచి రహస్యంబుగా నిట్లనియె. 1550 

-ంర్టుర్టూ లత్ష్మణు6 డతి కాయునిం జంప్రులు. య్రైర్పులా 

చ. అనఘచరిత్ర వీండు కమలాసనద_త్రవరుం డవధ్యశో 
భనకవచావృతుండు రిపుభంజనలీలుండు గాన నీకు నీ 
తని సమరంబులో నిపుడు తక్కినయ స్తముల న్లయింప రా 
దనుపమఘోరపంకజభ బా స్తమున స్వధియింపు ముర్ధతిన్ . 155]! 

క, అని యుపచేశించిన న, య్యనిలునివా క్యంబు విని మహాత్తుండు బలనూ 
దనసమవీర్యుండు లత ణుం డనుపమశ్ "ర్యం బెలర్ప నతివేగితుం డె. 1652 

రం 

మ, రయమూా ర్ స భ పు యమార న్యనుదూతీకల్పము విచిత్ర స్వర్ష వజ, పపుం 
ఖయుతం కాథ్య మమాఘ వేగము శితాగృం బద్భుతంబు నగ 
శ్రయసంపూ జము నై ననసాయకము కోదండంబునం గూర్చి వే 
నియతిం బద్మభ వా స్తమంత్ర, మభిమం త్రించె నను గ ౦బుగన్ , 1558 

వ. ఇట్లు బ్రహ్మోస్తంబు సమగృంబుగా సంధించి మౌర్వ్వీనాదంబు గావించిన 1554 
ఆ. అంబరంబు మో సై నద్దు లిట్టటు యగ, గహగణంబు మింట గాసిపడియె. 

దిశలు తెల్విం "బాసె డిననాథసోములు, గతులు దప్పి శుర్న( కంప మొండేె, 
వ. ఇట్లు భువనభయంకరంబుగాం దిగిచి విడిచిన సప్పరమౌా స్తంబు జ్వలనజ్వాలిక 



యుద్ధ కాండము, 628 

భంగి నింగి వెలుంగుచు. బ్రదీప్తాంతకకాలకల్పం బై గరుడానిలతుల్య వేగం 

బున నతికాయునిమోా(ది కడరిన విలోకించియయ్యసురపుంగ వుండ విపన్న చిత్తుం 

జై రయంబున, 155 

చ. పరశుగదాసికుంతములు ప్రాసపరశ్వథశ క్తి కిశరాూలము 

ద్లరము లనేకము ల్పజసం జయ్యన నప్పరమా స్త్ర ముద్ధతి 
న్మైజియుచు వాని నన్నిటిని మ్రింగుచు చేల్పులు చూచీ మెచ్చ భీ 
కరగతి మిజు నేగి యతికాయనికీర్ష ము ద్రుంచె వేల్మిడిన్. 1క్5్1 

దుడ్డు రౌొనణు( డతికాయాదులిమకణంబు విని విలపించుట. డుఢిం- 

వ.ల9 తై తెణింగున సశిరస్తై ణం జె నయతికాయునిశీర్ష ౦బు లత్మణవాణ వ మర్చి తం బె 

విజి. పభూషణం జ హిమువత్సరగితశిఖరంబుక రణి కీన్రురబుననుహీ సతలంబునం 
బడియె డాని విలోకించి వాతశేషు లగురాతసులు భయభా9)ంతచిత్తు ఆై "ల లంక 

కుం బాఆి రప్పుడు వానరు లందటు వార గ విశేవంబునం బొదలుచు6 ట్రబుద్ధ 

పద్భప్రతిమానవదనులై యిష్టభాగి యగు అతణుం బూజించిరంతమజహో లేజుం 

డగులిక్షణుని చేత జెనవుదవసాంకీయుదంబున నతికాయుండు వాతుం డగుట 
విని రావణుండు పరమో జ్వేగంబు నొంది యిట్లనియె. 1556 

న్నీ, అఇండ్రాదిదిపిజుల6 బృథుపవాహుబలమున నాజి నోర్చినవిదూ పాము. డీఛెం 

గులక లముల నైన నులిమి వైవంగం జాలుకూరుండు వజ జ్ర దంస్టు9ండు నుడీసె 

నరుదార మృత్యువు నై నెన లెక్క (-౦పనిఖఘన తేజు డాయకంపనుంయ్ ౫డొసి 
సకలరాత్రి చర పో న్యనాయకు: డె డై నచండవీర్యుండు | పృవాస్తుండు చచ్చె. 

శే, దండి తా రాతికుంభ కర్లుం డడం? 

దండధరసన్ని భుండు మహోదరుడు గ్రుంగే 

నసురమాళి నముహాపార్సు ఏం డంత' వెపం3ె 

శౌర్యధుర్యుండు ధూప్రేరోచనుండు పాలి". 1559 

'కే.మతీయు ననమానశకౌర్యులు మాననీయ 
మహీత తేజులు ధీరులు మత్కు_మారు 
లధికులు నరాంతకుండు జేవాంతకుండు. 

త్రిశిరం డతికాయు. డాజలో. చెగిరి శేండు. 1560 

ఆ. 'సాదుచండ శాసనమున నాజి కరిగి ఏరు డై నరామవిభుని చేత 
వారులచేతం జచ్చి రసురు లనేకులు, కె శె లయోధు లధికళస్రువిదులు, _ 1561 

క, చేతలు పరసె మై న్టములకు, నేత అసురసె సె న్యములకు నిత్యాజతు లా 

ఖ్యాతబలపౌరుషులు ఘన, డై కేయులు చచ్చి నెంతతక్కువ యయ్యెన్, 154 
చ. నిరుపమ తేజు లై నరజనీచరు "అవ్వని చేతం జచ్చి రా 

నరపతి మైనరాముని రణంబున భ్రాతృబలాన్వితంబుగా 
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నరుదు జనింప నొంప. దగినట్టి భుజాబలవి క మాధికుం 

డరయంగ లేడు మత్పురమునం దొకండై నను నేమిసేయుదున్. 1568 

చ. అనిమిషలోక నాయకుని నాజితేలంబున ల్సి యింద్రజి 

త్తనంగం బొగ క్ర కెక్కీనబలాథు్య్యుండు నుత్తనయుండు గోరి చే 

సిన మహానీయద త్తవరచి త్ర దురాసదనా గ పాశబం 
ధనము లొకింత మొన రఘునాయకు నొంపంగ6 జాత వయ్యెంగా. 1564 

చ. మజుచినం బోదు మోహానమొ మాయయొ నుం త్రమొ సత్స భావమో 

నరసురయజుకింపురుషనాగనభ శ్చరసిద్ధ సా ధ్యకి 

న్నఠులకు ఏడ రానిపటునాగశరంబుల జే విముక్తు లై 

సురుచిరలీల రాఘవులు సొంపుగ కోభిలు చున్నవా రొగిన్. 1565 

చ, అకుదుగ నాదుపంపున రణావని కేగినయాతుధాను అెం 

దజు గల రంద తాలమున దప్పక చచ్చిరి గాని రామునీం 

దరణికుమారల తృణ యుతంబుగ నొంచి చమూాసవమూూ వాము 

న్వరుస వధించి మేలు గొని వచ్చినవీరునిం గాన మొక్క నిన్. 1566 

శా,సాహాంకారత చేగి జనగిమున దేవా రాతకు లెవాగ్షనిస 

ద్బాహావి క్రముసంపదం 7డసి రాధా త్రీశు నాయోధనో 

'త్చాహం బుజుీ జ్జ వ్రలద(స్త్రృసంపదయు దోర ర్లర్పంబు వీర వృతం 

చాహో యేమన వచ్చు. దత్సము (డు శే? డర్థిం ద్రిలోకంబులన్. 1561 

శ్రి రావణుడు జాగు తతో లంకను రకించుచుండ. డని రాక్షసుల కాజ్ఞాపించుట, ర్రైరుం- 

వ. అని బహు ప్ర కారంబుల సొండొకసేపు చింతించి చుట్ట నున్నరాశుసుల నిరీ 

శీంచి రామునిభయం బున నీలంక దలంకుచున్నయది వికారంద అ ప్రమత్తు లై 

రతీంచుచుండనల యు నశోకననికామధ్యంబున నెచ్చట సీత రశ్నేంపంబదు 

చుండు నచ్చటికి నరవానరులు రాకుండ సర్వ ప్ర కారంబులం గాచి యుండవల 

యు మజియు సర్వగుల్మంబులయందు వే ర్వేజ బలవంతులై నదానవులుస్వ పై 

నీపరివృతు రై యంతటం గాచికొనియుండువారుగా నియో గింప వలయు మన 

శకీముజియుండం దగదు ప్ర దోపార్ల రాత్ర క్త పత్య్యూప.కాలంబులయందు వానర 

బలంబుల విపోరసముదొగ్ట్గస్థానంబులు 5 నిత్యంబు నెజటుంగుచుండనలయు నని 

పలికిన నడ్డళ్మీవునివచనంబు “విని రాతనులు తద్వచన ప్ర కారంబున సర్వ కార్యం 
బులకు6 దగుషారల నియమించి రిట్లు దనుజుల కెజ్ఞావీంచి రాత.సేశ్వరుం డగు 

రావణుండు నిజాలయంబు ప్ర, వేశించి మన్యుశల్యంబు వహిం చిసందీవీతకోపాన 

లుం డై మొగంబున చె చై న్యంబు దోప రణంబున మృతు లై నకుంభ కర్గాదిఖ్రా 

తల నతికాయ ష పభ్ళాతికుమూరులను బ్రవాస్తాదిమంత్రులనుం దలంఛుకోనీ ఫ్ 

చావృపరివృతలోచనుం డై డె మైమజుచే సాశెసాంప నిట్టూర్పులు పుచ్చుచు 



యుద్ధ కాండ ము. 625 

రామునివిజయంబునకు+ దనపరాజయంబునకుం జింతించుచు శో కార్ల వమగ్నుం 
డె దరి చేర నుపాయంబు లేక తిరుగుడు పడుచున్నతం శ్రి నవలోకించి రాక్షస 
శ్రేవ్యం డైనయింద్రజితుం డిట్లనియె. 1569 

రురు ఇంద జిత్తు తోను యుద్ధమున బోయిదనని రావణు నూజడించుట. శతం 

చ. దనుజవ రేణన్ట యెవ్షం డరిదర్పవారుం డన వన్నె కెక్కె నె 

వ్వనివటుబాణవిథిం బడి వాసవుం దై న నునంగం జాలం డా 

ఘనభుజుం డగ్నికల్పుండు జగన్నుతవి కము డిం ద్రజిత్తు నీ 

తనయుడు గల్లి యుండ మది దడ్దయు నీకు విభార మేటికిన్. 1569 

చ, నిరువనుమచ్చరాసనవినిర్లత బా ఇవికీక్ణ దేవుల 

కరము గతాసు తై నిశితకాండసమాచితసర్వగాత్రు లై 

దురమునం గూలియున్నవారితుల్యుల రాజకుల ప్ర దీపులకా 

సరసుల రామలక్రుణులం జయ్యనం జూచెదు నేం డథశ్వరా,. 1570 

ఉ. పౌరుషచెవయు క మయి పాటికి నెక్కిననాప,తిజ్ఞ నిం 
naa ౨ ఆ కా 

పార వినుండు తొల్లి బలయజ్ఞమున న్ల రివి కృమంబున 

ట్లారయ వేల్పు లందజు మదద్భుత వీర్యము జూడ రామునికా 

వారక వానితమ్ముని నవారస్థశరంబుల నేడు ద్రుంచెదన్, 1571 

క. అని పలికి యద్దశాన నృతనయుండు త్రీదశేంద్రరిపుండు దారుణసత్వం 

బనువంద ఘోరతను డై,జనకునకుం జెప్పి వేగ సంగరకాంక్షున్. bye 

చ హరిరథసన్నికాశము ననర్హమణిధ్వజ హేనుఘంటి కా 

పరికలితంబు నుజ్జ వ్రలము పావన వేగతురంగయు కమ 

త్యురుతర మైనదివ్వరథముద్ధతి నెక్కి నితాంత తేజ నుం 

బరమున నిండ నేగి నసమానరయంబున జన్యభూమికిన్ . 15178 

శా. ఈరీతిం జనువానివెంట ఘనమ త్తేభ ంబులం చేరులకా 

సా రాశ్వంబుల నెక్కి. తోమరధనుళ్ళ స్ర్రుంబులం చాన్చీ చే 

వారు ల్మూరు లనేకు లేగిరి మహావాంశకారు లై యాజి కీం 

పార న్న ంహీత నేమి నాదపటు హే పౌ రావము ల్మీఆంగన్ . 1514 

ంర్టుడ్టూ ఇంద్రజిత్తు యుద్ధమునకు వెడలుటు. ధ్రధ్లుం 

చ. పరశళుగదాకృపాణములు ప్రాసపరశ్వథ ళూ లకుంతము 

ద్రరముసలంబు లుగృపరిఘంబులు ₹ కొని తత్ర్పదీ వ్రు లం 

బరపథ మా క్రమింపంగ నిభంబులకై వడీ మత్తు లై బలా 

రిరిపుపదాతు శేగిరి ధరిత్రియు మిన్నును గంప మొందంగన్ = 1515 

క. భరీసునములు పటుశం,ఖా రావము లుగృకావాశార్భటులు నువ 

ర్వారాతులకలకలములు దారుణగతి నొక్క_భంగి దళము” య సెన్ ఇ 
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కే, శంఖశశివర ర్ల పొండరచ్చ త్ర మపుడు, శ కజిత్తుశిరంబు వెం జూల నలశె 

రజనియందు నభంబుపె 6 గ్రాలుపూర్ణ, నలినవనపరిపంధిముండ లముక్ రణి, 

క్ హీమవిభావీతసుందర హామాయతీచామరదగియం విరుగడల౯ 
శ్రీ మాజు నపుడు చైత్య సా్ప్టమిసుతు నలంకరించెం జతురిమ మెజయన్ , 

(ప్కదంబగుహోమము సేయుట. శురుం- 

వ, ఇ ల్తెజంగున మహాోవీర్యుండును మహో త్రేజుండును సర్వధ నుష్మన్నుఖ్యుండును 
బావకసద్భశ పృభుండును రిపునిషూదనుండు నగుశ కృజత్తుసర్వసన్నావాసంరంభ 

విజృంభితుం డై సకలసాంగ్రామికపరికరస'మేతుం డై రణంబునకు వెడలి మధ్యం 
దినాదిత్యుండు గగనంబుంబో ల నప్రతిహత తేజంబున లం కాపుఠరంబును.వెలుం 

గం చేయుచు. బూర్ల వేగంబునం జని యుద్ధభూమి డాని యందు నొక్కవిజన 

ప్ర చేశంబున రథంబు డిని బలవంతు లగురాకుసులం గాపుగాం థనచుట్ల నిడి 
కని ర క్షమాల్యాంబరగంధాలంకృతుం డై పావకుం చి తిష్టించి రెండవ 
వై శ్వానరుండుంబోలె వెలుంగుచు శ,న్ర నృంబులును శరంబులును దోమురంబు 
లును బరీధులు గావించి విభీతకంబులు సమిత్తులు చేసి సు న స్రుక్సువం బులు కాక్టా 

-ంద్యుర్టూ ఇంద్రజిత్తు విజయ 

యసంబులుగా సంఘటించి యచలనిష్టాగరిష్టుం డై కై మాల్యగంధపుర స్మృతం 
లె న సంస్కృతపహావి ర్రాజంబుల వేత హోను౦ిబుగావించి హోమాంతంబునసర్య 
కృష్ణం బెనఛాగగళంబు ఖండించి తేత్క_ంఠర క్షంబున పూర్ణాహుతి వేల్చిన 
నయ్యిగ్ని చేవుండు విధూముం డై ప్రసన్నముఖుం డై ప్రదటిణావ _రృశిఖుం 
డై త _స్రకాంచనభూమణుం డై "విజయలతణంబులు సూచింపం జేయుచుం 
బొడసూ పీ హవ్యంబులు ప్ర పతిగ గ్రహించి తృప్పు పుండై బ్రహాస్తంబును ధథంబును 
జాపంబును గవచంబు నొసంగ యంతశ్షానంబు నొందిన నయ్యిందద్ర దృజిత్తు వై 
శ్యానరక రుణాలబ్ధవరాస్త రథకో దండతనుత్రాణుం డై డె సార ఊీొందునకి 
త్రం టైననభస్థ ఎలంబు కంపీంపం దదథాదిపరికరంబులతోన మింటి శెగసీ 
వొయరథపతో కాధ్వజతోభితం బె బె ననీపసె సైన్యంబు నవలోకించి యి ట్లనియె, 

ఉ. ఏం గలుగంగ మోకు భయ మింతేయుః బుట్టదు భూరివి క మో 
దో్యోగము శౌర్యసంపద బలోగ్గతి మచ్చర మ్యస్యసావానో 
జనము మిజు నందటును ధీరత నొక కంటం గీఫ నేన 
గి ప్రతాప మొప్ప వధియింపుండు చానవులార హ్యక్ట లె. 1580 

ఇడురు ఇంద, ద,జిత్తు వానరులతో యుద్ధము సేయుట. ఠథుం- 

చ. అని పలుక న్నిశాటవరు లందజు నిర్భయు లై a భయంకర 
ధ్వని యొనరించుచుం గవికదంబముమిందికి నేన శుమ్టు లై 

 సునికితభిండి వాలశరకూల గజ. ఎర పోయు. 
ద్యనుపమశస్త వర్ణ మున నద్భులేల్లై ఖరి ముంచి గరిదతిన్, 1581 
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శా,కోపాటోపము వాహుశౌర్యము లస తో|దండ పొండిక్టముం 
గాపట్యం బఖిలా స్త సకెౌశలము దతత్వంబు కెటిలము 

ద్దీపి రప న్షశకంఠపుత్తు డు మహో లేజుండు దునాంతమా 

యోపాయంబున సేంబరంబున నదృళ్యుండై చలం బొప్పగన్, 1582 

ఛానానా స్తంబులు స్ట _క్రితోమరగద ల్నాళీక నారాచము 

ల్నానాసాయకము ల, ల హాముసలము భాస సంబుల న్మూలము 

ల్నానాభంగుల చేసి యాక సము నిండ న్నెట్టుగా నార్బ్చుచు౯ 

ధానుచష్యు ప్రవరుండు రావణివడి న్మర్హి౦ చెం క శావలిన్. 1588 

ఉ. వెండియు హేవముపుంఖయమె వీక్షణనన్ని భభాస్కరోపమా 

కో 

చ, 

die 

౭ 

ఖండ లశ స్పతుబ్యశిఖకల్పమయేౌశవరాయ ధథోల్లస 

తా_ండపరంపర బ్రజుచుగా నిగిడించి మహో గృమూ ర్రియె 

మెండుగ వానరో త్రముల మేనులు చక్కలువాపె నెంకయున్. కేర్కశ 
వీడుగుల కంశెను మిక్కిలి, బెడిదము లగు'దై త్యము క్త పృథువిశిఖము ల 

ప్పుడు మింట నుండి కడునడిం బడందొడలా నిరంతంముగ ఖ్రవగులమిోందన్ , 

ఘనతరళింజినీన్వనము గర్జలుగాంగం గిరీటజుష్టనూ 
తనమణిమాలికారుచు లుదంచితశంపలు గాంగ నింద్ర 

జి త్తనియెడు. కొలమేఘము దిగంతము లన్నియు నిండ మింట న 

త్యనుపనులీలం బన్ని గురియం దొడ౧ంగౌం బటు బొణవర్ష ముల్, 1586 

ఒక్కసాయకమునం బెక్కం డం గీశులం గుదురుగ్రుచ్చి చంపు ఘోరభంగి. 

బెక్కు_సాయకముల నొక్కనిగ గడుందురు, బ్లజుచినట్లు వెగడుపజి చి దునుము 

ఒకవంక విలయసూర్యునిమాడ్కి. సలరుచు. గరములగతి. గ్రాలు శరము లేయు 
నొకచోట దీ ప్పపావకునికై వడిం దోచి తొడరి దివ్య స్త న హేతుల దహించు 

నొకశే వం గాలపయోధర క్రి రకియం బొల్చి వివిధదారుణశ స్తవృష్షి. గురియ 
నొకచాయమిం చుపోలికిం వ హైలమెజట యుచు (దొర గించు(బిడుగులుతోడుతోడ 
పకువంతమైన పర్వ కేంద్ర దముమాడ్కి, చెలంగి యొక్క_దిక్కు. శిలలు రాల్బు 

చె దై త్యుం చెందుంగన్నం "దానయెరణమున గహానచరులంద్రుం చె గడీమి మెటసి, 

వీడుగులకంకు బ త్పెడిదం౦బు “లగుకిత ప్రదరపాతనముల? ౭ బడెడువారు 

కులిళంబుకం కు మిక్కిలి వాండి గలబవ్యు తీవ్రా యుధథ౦0బుల6 బెళ్చునారు 

కోడువడి నుడుగక జడివానగతి శాలు ఘోరశిలొవృష్షిం సాలువాట 

కార్చిచ్చుకై వడిం గవియుదివ్యా స్రాగ్నికీలల. భస్మమై గెడయువారు 
తే,నగుచుం బ్లవగు లొక్కొకచోట సద్భుశముగం * 

గూలి రప్పుడు సెక్క_ండ్ర్రు ఘోరభంగి 

మును సుదార్థంబు బెట్టు మార్కొని నపూర్వ 
సురుల చే నాజి గూలిన సురలకరణి. 1589 
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చ, 

శే, 

చ. 

వ, “వెండీయు. దపోలబ్ద ప్ప భావుండై 

గోవీనాథ రామాయణము 

వముజీయు దళ న నాత్త్యజుండు మాయల? బన్ని శిలాద్రువర్ష ముం 

గురిసీన భిన్న దేహు అయి కొందు కొందణు భిన్నశీర్షులై 

యకదుగది జూర్టి తొవయనవు లై మణికొందణు శూలి రందుం గాం 
దటు కడు. బ్రాణభీతి బెడిదంబుగ మో యుచుం వాటి రెంతయున్,. [క్ర( 

. అప్పుడు వాలీపు త్ర నలు లాదిగ యోధులు పొజుసై నము 

న్ది)వ్వుకొనంగ లేక కడుం చెంపున నందలజుం గూడి క్రుద్ములె 

యుస్పురపీది కేగి రయ మొప్ప బాదపశె లనర్గ ము 
ల్లుప్పలు గాంగ నద్దనుజ కుంజరు పై గురియించి బుదతిన్., 1501 
దానికీ నల్లి రావీణి మదంబున దారుణణబాపశింజినీ 
ధ్యానము మింట బర్వ లయ నహీ శిఖాతులితో గృభానును 
దా నుసమానతివ్రయమదండనిభ స్ఫుట ఘోర కాండము 
ల్వే నిగిడించి య ద్రిచరవీకుల దూలంగ చేసి వెండియున్. 1692 తోమ్మిదితూపుల దూరసంస్థితుం డైన నలు నొంచి స ప్రబాణముల మెందు 
నదలించి వదు నెనిమిది విశిఖంబుల గంధమాదనునసిదో రర మణంచి 
మర్మ్యవిదా గణ మౌాక్షణపంచకంబున గజుం డనువాని పొలుపు వాన్ని 
ముప్పదిసా యకంబుల నీలు దూలించి పదివాలముల బుత పాలు నోర్చి 
శమన సమఘోరతీ వకాండముల బుషభు 
ఖరక్ రాత్యజు ద్వివిదు నంగదునిం జచ్చి 
నట్లు పడవై చి తక్కిన వారిబలాధి 
పతుల బహుసాయకంబుల బడలుపజేచి, 1593 
తనపటుబాణజాలముల తాంకున కోరక భిన్నగాత్ర మై 
ఘనరుధిరార్ష) కాయ మయి కాండవి మోహితవై మహాజమే 
దిని. బడి యున్నదాని నతి దీనత నొందినదానిం గీశసై. 
న్యనికరముం గనుంగోని దశాన ననందను. డుత్సహించుచున్, 1594 

రుడు ఇంద జిత్తు వానరుల నంధణజు మూర్చితులం జేయుట, శురుం- 

డై రౌదృరసోల్లుసభానురుండై నిశాసమయసం 
వర్థమానబలుండై మండ లికృతకోదంచుండై. సమారోవితో త్రమసాయకుండై 
గగనసంచారతుముండై గర్జాసముజ్ఞ ఎ్రింభోణభీవణుండై నిజవిజయవిలోకన సం 
జాతేపర మో త్సాహుండై 'మేఘమంగడలాంతర్లతుం జై నపర్టన్యునివడువున మొ 
యాతిమిరతిరోహితుం డై లమ్య నోచరుండు గాక కాలవ్యాళ సన్ని భంబు లైన 
నాళికనారొచంబు లునునూర్య మురీచికల్పంబు చై ననా సనెముఖసాయకేంసులును 
దీపానలసన్ని 'భ౦బు లగుళూలని స్టింశపరశ్వోథంబులును నవిస్ఫులింగోజ్ఞ వ్రలపాన 
కంబు లగుముసలముద్దర భీండి వాల పరిభపట్టిన ప్రానంబులును మణీయు బహు 
విధశస్తా? _స్త్రంబులును నీరంధ?0బుగాం గురియించుచు శితా్య్యాంబు లగురవి 



యుద్ధకాండ ము. 629 

ప్రకాశ బాణగణంబుల నంతరిక్ంబును దిక్కు.లును బ్ర చ్చాదించిసింనా నాడంబు 

గావించిన నప్పు డర్గచం దృసాయకంబులC గంఠంబులు డెగిన నిం ద్రవజ్రాభిహ 

తంబు కై ననగేం దో దోంబులిభంగిం గూలువారును వెడంద నా: కియమ్ముల నురం 

బులు దున్సినం బరౌళునిక్ళో త్తంబు లఅగుసాలంబులకరణి బోరక నజచుచుం బుక 

మిం ద్రెళ్లువారును ముసలముద్దరప్ర పొతేంబుల శిరంబులు పగిలిన రుధిరావని క్త 

సర్వాంగు త పూచినమోదుగులమాడిి. నవనిం బడువారును గరవాలంబుల 
నవలగ్నంబులు విలూనంబు చన లవి త్రంబులం గోసినరం భా సంభ ౦బులపగోడి 

"రెండు తుండంబు లై యొుణగువారును నారాచంబులతాంకున నురంబులు ఫగ్ 

లిన నిలువున నసువులు విడిచి కాల్యుశాలం బెనచుకొని ప్రాలువారును నానా 
విధాయుధ ప్రహారంబుల: జరణజానుజంఘరోరమధ్య పార క టికంఠను స్త స'్రంబు 

వార్ష ంకైన్ రూపు సెడిపోనువారును రక్క_సుం జెక్కడనున్నవాండోయని వద 

సంజు "లె ె శ్రి గణనంబు విలోకించుచు కరపూరితలోచనుతై యొండొరులం బట్టు 

కాని యొకరిమిో౭ద నొకరు పడువారును దివా వ్రశీజశ్ఖా పరంపరలు గవిసీన 

దవాగ్నిమధస్టింబున జిక్కి న లేళ్ల కై వడిం దప్పించుకొన నుపాయంబులేక సంత ప్ప 

శరీరు ఆ నేలం బడి పొరలువారును రుధిరప్పవాహంబుల వెంటం బోయి 

యెడ చెడ గలేబరరాసు లడ్డం టై బేననానాముఖంబుల౦ దిరుగుడువడువారలు నై 

వానర్నసై న్భంబులు కరకాశనియు కృంబె చె నజడివానకుంబడినపక్టంబులగుకలమ 

శకేదారసస్య్థంబులచందంబున నిరవికేవంబుగొ రణ మేదినియ౦దు జా(పకొట్టు 

గాం బడియె వెండియు మేఘనాదుండు బవాువిధశ స్తా స్త్ర బాణంబులు ప్ర పో 

గించి వానుమత్సు గి న వజాంబవదంగద నలనీలగజ గవయేగ్ వాశ్షగంధమాదన మైం 

దద్వివిదసుకే.ణ వేసదర్శినోముఖ కేన రిహరిలోమవిద్యుద్దంప్టనూర్యా నన జాతి 
రు రుఖహారిముఖ పా వకాశుకుముదరం భ తారవిన తీశతవలి ప్ర పషముఖచానరయూ థము 
ఖ్య్వుల నెల్ల మూర్భితులం జేసి భాస్క_రరశ్లికల్పంబులును దపనీయపుంఖంబులు 

నగుశరవృష్టి జలంబులు సలత్ష్మణుం డగురాముని పె ౬ బరంగించిన నమ్మహోత్తుండు 

బాణవర్దాభివర్గ స్రీమాణుం డై శ వర్ష ధారలకుం జలింపనికొండపగిది నతిసుస్థిరుం 

డై తత్వరమాద్భుతకృత్యంబులు విలోకించి లత్ముణున కిట్లనియె. . 1595 

రాముడు లక్ష్మణునితో నింద దృజిద్నషహా స్త్ర సమునకుం దొములోన6 బడవలయునని చెప్పుట, 

సీ, తేమ్మ్హండ కంకు యోూచదె దైత్య రాళ్ణందనుం డరుదై న టబ హ్థోస్తు మా శ్ర శ్రయించి 

మంత్రి ంచి వెచినవాడ్కి. పై న్యంబూల. బడవై చి యాభాధిషతుల నెల్ల 

మరి రచి శరముల మనల౯౬ జలంటున గారించుచున్నాండు గడిమి నితడు 

వనజ సం భవన శవగదాసబఅమున మోయాతితోహితకాయు. డగుచు 

కే. నంబం౦ంబున నిల్చి జన్యం బొనర్బుచున్నవాం డివ్వు జీతని నోర్వీ మనకు 

నఖవి గాదు తేజేధికుం డె వెలుంగు చున్న వా డతిశెర్యంబు గన్నవాండు. 

ఉ. పని ప్రచండ కాండముల వేగ 'మొకింత సహింప కెంతేయు 
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నీనత నొంది మె నుజిపు దీరంగ నెక్తుటం దోలి చేష్టల౯ా 
మాని బలాధినాయకులు నుర్మ్కట సె నము లొక్క_ యెత్తున ౯ 

మానక యాజిభఖామిం గలనుంబు క్రియం బడి యున్నవా రోగిన్, 1597 
క, దిక్కుల చెక్కడం జూచిన, నక్క జముగ వీనితూపు లతీసాందృముగా 

మిక్కిలి కోభిలు చున్నవి, త్రెక్కొ_ను చీకపుల రవిమరీచులమాడ్కిన్, 1599 
ఆ, అరయ నిది విరించసా స్త్ర ప్ర భావంబు, నలన నై నకార్య మెలమితోడ 

నయ్య మోఘ'బాణ మఖలజగత్పూజ్యు, మగుట జేసి పూజ్య మయ్యె మనకు, 
వ. కావున నీవు ధైర్భం బవలంబించి యవ్యగ్రచిత్తుండ వై యొక్కింత సేపు నుశ్స 

మేతంబుగా బాణావపాతంబుల సహీంచియుండుమి తండునివృ _త్సీయుద్ధు ల మైగత 
రోమహార్టులమై పడి యున్నమనల విలోకించి రణా గ లవ్మీందోడ్కొలని యిప్పుడు 
లంకకుం జను నని పలికి రాముండు లత్షణసహితంబుగా నింద్రజిదస్త జాల 
బద్దుండై యుండె నిట్లు సాంటిరా త్రియుక్టంబున వానర మై న్టింబుల న నేకుల 
నేలకుంగోలకుం చెచ్చి వానరయూథాధిపతుల మూర్చితులం చేసీ రామలక్ష్మ 
ణుల విపొదంబు సొందించి హర్ష విశేషంబున సీంహినాదంబుం చేయుచు మేఖ 

నాదుండు సెనసమేతంబుగా డశ గృీవభుజాభిగు పం బై నలంకాపురంబు ప్రవే 
శించె నంత బుదిుంతులలోన వరిహుం డై నవిభీషణుండు శర మోహీతం 'జెన 
వానరబలంబును మృతప్రాయులై పడీ యున్నసు గీ వనీలాంగదజాంబవత్చ) 
ముఖవారియూథపుఏను బాణవీడితు లై న రామలత్షణులను విలోకించి యప్రతి 
మానవాక్ళింబుల శాఖామృగరాజవీరుల నందజ నాశాగ్టీసించుచు నిట్లనియె, 

ధ్రుర్దు. విఫీషణు(డు వానరుల నాశ్యాఫించుట. శుశుం- 

సీ, కపివరులార రాఘవు లాజి వివళు లై పడియున్నవా రింక భండనమున 
మనల నెవ్వీండు ప్రోచు ననుచు భీతిలకుః డీ చాశరథులవిపాదమున మికు 
వలదు వీపొదంబు నలువ మున్నితనికి బ్రవ్లస్త మొసంగెం గృపాళుం డగుచు 
నాయస్తమున నైన నీయద్భుత క్రమ మవనీళుం డాపద్య భవునిమాట 

శే, భానమున నెంచి మన్నించి బేవవల 
య 

భారిదివ్యా స్త సాదితు డై నవా(డు 

పోతె సానుజు. డై రణభూమిం దనకుం 
దాన పడియున్నవాం డింత తథ్య నురయ, 1601 

వ, ఇది బ్రహ్మసమ్మానార్థం బంతియె గాని వేతొక్కవిధంబు గాదు దీన నేమి 
విషాదం బని యూజుడిలం బలికిన నతనివచనంబు విని యచ్చోట నున్నహాను 
నుంతుం డమ్మహనీయా స్తంబును సమ్మానించి విభీషణు ననలోకించి పడియున్న 
వానర సె న్టీంబునం 'దెన్వం జెన్వుండు ప్రాణంబులు ధరియించియున్న వాడు 
వానినొశ్వానీంతము రమ్మని పలికిన నతీండును దాను నుల్కావాస్తులై రాత్రి, 
కాలంబున రణభూమియందుంజరించుచుం దెగిన వాలంబులతో (దునిసీనవా స్తం 
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బులతో విలూనంబు శె లైన పాదాంగు ళిశిరోధరోయముధ్యంబులతో తతజార్ల)గా 

త్రంబులతో ఏడిన శేశంబులతో శరపూరితముఖంబులతో వజ జ్రవజ్రాభివాతేంబు 

నే నకొండ లపగిది రాశీభూతు లై ధూళి బ్రుంగి నేలం బడీయుస్నచానరుల 
నచేకశసా?, స ప్రుఖండజాలంబులతో నిండుకాన్ రణభూమిం చచ్చినయట్టు ని శ్నెస్టు 
లై కూలియున్నసు స్రీ గీ వాంగ దనలనీలశరభ గంధమాదన గ జగవయగచా వసు షే. 

“వేగదర్శిమైందద్వివినవిన త పనసజ్యోతిరుఖులను  మజియు ద హావ వ్రళా 
వంబున వాతేప్రాయు లై నేలం గూలియున్నస ప్రమక్షికోటివానరయాభాధి 

పతులను విలోకించుచు నద్భుతేంబు నొందుచు బ్రసు ప్పం బె నసాగ రాభుంబు 

కరణి ఇ బాణార్జితం బై నిశ్శజ్బంబుగాం బడియున్న వానళానీకంము సొచ్చి జూంబ 

వంతుం డెచ్చట నున్నవాండో యని వెతకుచుం జని చని యమొక్కచోట శర 
శతా చితసర్వగాశ్రుం డై శాంతినొందిన పావకునివడువున రణ మేదినిం బడియున్న 
వాని స్వభావజరాయు క కు స్ న తివృద్ధుం బ్రజాపతిసుతు నధికవికు జాంబవంతు నవ 

లోకించి మెల్లన నుపసర్పించి పవేననరవనాను నుతంబున విళిమణుం డమ్మహోత్తు 

నుద్దేశించి మహాళ్తా లిగ్గంబు లై లె నశరంబులం జూవకుండ 6 చ్రాణంబులు రతీ 

చుకొని యున్నవాండ వే యని యడిగిన. 1602 
-ంధ్రుర్లు విఫీషణుండు జూండవంతు నాశ్వాసించుట . భుయి 

తే. అనఘుం డవ్విధినందనుం డానిశాట 
కులవిభూపషణుమూాట వీనులకు సోంక 

యత్నమునం గొంతవడికి డ్రై ర్యంబు పూని 
యెలుంగు సవరించుకొని వానీ కిట్టు లనియె. 1608 

ఉ. పన్నుగ రావణాత్మజుని బాణపరరిసర సోశినందునం 

గన్నులు గానరా విపుడు కంఠరవం బది యాలకించి వి 

ద్వన్నుత నిన్ను చె త్టకులనర్యు విభీవణుంగా నెణింగితి౯ 
ము న్నిటువంటిదుర్షశయు మోసము జూచి యెజుంగ మెన్నండున్. 1604 

క. దనుజో త్తమ యంజనియం, దనిలుని తేజమున నెవ్చం డద్భుతభంగి౯ 

జనియించె నట్టిళూరుండు, హనుమంతుడు ప్రాణయా కుం డై డై యున్నా(డే. 

ఉ. నా విని రావనే నేం ద్రుండు మనంబున నచ్చారువంది యిట్లనుక 

ధీవర రాము డుండ రణధీరుండు లత్ముణుం డుండ రాజు సు 

గ్రీవుండు నంగదుం డఖలకీశఠచమూగణనాథు లుండంగా. 

చౌవని చీమమే యనుచు బల్కితి ఏ నది యెమి చెప్పవే. 1606 

వ. అనిన విని యవ్వీరించినందనుం డవిగిభీవణున కిట్లనియె. 1607 

ఉ. నూరుతి శ క్రసన్ని భో(డు మారుతతుల్యుండు వహ్నికల్పుం డా 

ధీరుడు ప్రాణయు కుం డయి ేంకున నుండిన నెల్లహరము౯ 

సారము వక్క చచ్చియును జావనివార చుతేండు పోరిలోం 



682 గోవీనాథ రామాయణము 

సీ, 

దీతీనం జూవకుండియును దీజినవారము నిక్క మింతయున్. 1608 

. అతండు బ్రతికి యున్న నాజిరంగంబులో, మనల నెల్లం బ్రోచు ననెడువాంఛ 

జేసి యాతుభాన శఖర మున్నుగా, నమ్మహాోత్తు సేమ మడినసండ, 1609 

అని పలుక నపు ద్దు మారుత, కనయుం ౫ కత్రి చేర నరిగి తద్దయు భ_క్రికా 

వినతి యొనరించి యిడె నేహానుమంతుండ వచ్చినాండ నని పలుకుటయున్, 

+ ఆతనిమాట కర్షపుట మంటినయంత నె 'తెల్విం దాల్చి య 

స్ఞాతభవాత్మజుండు ధృతి పట్టుగం గైకొని ద న్నిలం బున 
రాతునిగా 2 దలంచుకొని సంతస మందుచు వాయునందనుం 

చేతుల గ్రుచ్చి యెత్తి నుతిసేయుచు మందమృదూ_క్తి నిట్లనున్, 1611 

ఇర్రియి జూాంబనంకు (డు హనుమంతుని దివ్యాపధుఐ6 జేర నియాగించుట. ర్రురుం- 

. వహారివర రము నీకు సరి యైనబలాథ్యుండు లేండు ఛా త్రిలో 

వారిజిదమాభఘ బాణముల నాజితలంబునం గూలినట్టియీా 

హారివరుల న్న శేశ్వరుల నర్త్మిలిం బ్రాణము లిచ్చి కావు మ 

కృజపడి మాకు నీవె గతిగాం కిత నిప్పుడు వేజె యున్నటే, 1612 

. అనిలకుమార నీదుబల మంతయు. జోెపెడు వేళ యయ్యె న 

న్యునిపని గాదు బువీ.కవియూథ పుల నటే సర్వసె న్యము౯ 

సనయుల రాజనంద్నుల సక్క_రుణ నృ్రతీకించి ఛాత్రిలో 

ననుపనువిక్రుతిం బగయు మయ్య నృపాలుండు నిన్ను మెచ్చెడిన్ . 1618 

నీ విపు డవలిల నింగికి దాంటి యాకంధిరాడుపరిమార్లమున నేగ 
హిమవంత మనెడు నుహీధరశ్రెఫ్ట మొక్క టి చూడ నగు దానిం గడచి యవల 
నరుగం గాంచనమయం బగువృవభం బనుశైలంబు కై లాసశెల మొప్పు 

నగరాజముల రెంటి నడువు సంధ్యారక్త క్షవరవై మై కాంచన వప వ్ర 'మగుచు 

శే, సర్వదివ్యావధులు గల్లి చాల నలరు 

నౌవధినగంబు తదధిత్య కాగ గమందు 

దీపములభంగి దిక్కుల. కేజ్ మసం 

నాల్లుదివ్యాషధులు వాల్చు నయగు ణాఢ్య. 1614 

మృతసంజీవని యన ను,ద్యత యెనవిశల్యికరణి యనంగా మజీయు౯ 
శ్నీతి' సౌవర్హ కరణి యన, నతులితనంధాన కరణి యన నవి యొప్పున్ 1615 

ఆ యోవధులను గైకొని, పాయక శీఘ్రమున వచ్చి పార్టీ వసుతుల౯ 
మోయ౦దటి బ్రతీకీంపుము, వాయుసుతా దీన యశము వచ్చు న్నీకున్. 1616 

రుదు హూనుమంతు6 డోవధివర్వతమునకు6 బోవుట, శ్రుఢుంా 

- అని పలికి దీవించి యనిచిన నమ్మరున్నందనుండు జాంబన క్ప్రేరితుం డై ప్రావృ 
ట్కాలవలాహకంబుకరణి మేను. బెంచి విజృంభించి విలయ ఫవనునిమాడి, 
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వేగం బంగీకరించి బలంబు దీపింహ బర్వకాలసము దంబుభంగి నుప్పొంగి 
సముద్రతటా్యస్థ స్థం బెనయొక్క_నర్వత శ్రేన్గంబు నెక్కి. రెండవపర్వతంబుకరణి 
కోధిల్లుచు గండ సేనిలాచయంబు నుగ్గునూచంబు గాంగ వృతుంబులు చాంపకట్టు 
పడ 'మహోన్న తశిఖరంబులు విజిగ కూల బశ్నీ సంఘంబులు మింట గుంపులు 
గట్టి రొదడేయ మృగ కగంబంబు భయంబున నొండాకకొంకకుం బజివ ధరా 

తలంబు బృత్దలువాజ గుహలం గ్రీడించు చున్నకిన్నర గంధరషమిథునంబులు 

విమానంబులతోడ గగనంబున కెనయ బిలంబుల నొదింగి యున్న మహాసర్పం 
బులు సండస్హ వశ నంబు లై ముఖంబుల విపాగ్నిజ్వాలలు గర్ నడుసులోనం 
ఊాటిపండుచందంబున నమ్మప హాోమహీభధరంబు ధరః శీతలంబుసం గ్రుంగం బర్వత 
స్థంబు లై తె నస  రగిభాతీంబులు భయంబున మయహాధ్వని గావింపల చాదంబులు 
కొండ మాయన నూంది బడ బాముఖసన్ని కాశం బే నముఖంబు విచ్చి సముద చర 

భూతంబులును ఖేచరవ్రాతంబులును సకలరాత సద్వాకతోరణనోపుర సౌధ 
విమానసహితంబుగా లంకాపురంబును భగ్నంబు లై కూలనొక్క_మహోనినా 
డంబు గావించి భ_క్రియుక్టుం డై మనంబున రామలత్ష్మణులకు నమస్కరించి 
భుజంగకల్పం బెనలాంగూలం బెత్త పృష్టంబు వంచి కర్ణంబులు నిక్కించి 
దూరపథంబునం జూడి_ నాటించి వదనంబు వంచి గగనంబు మ్రింగం జను 

వానిపోలికిం బ్రచండవేగంబున నాకాశంబున 'కెగసి నప్ల సాడు తద్చాహూరు వే 
నోద్దతంబు కై 3 ప్రాక్ళతీవానరసమూ వాంబును వృషుంబులును విలాఫలకంబు 
లును నొండొకదూరం౦బు మింటి శెగసీ సగరిపడి మణ వేగంబుతై సలిలంబులం 

బడియె నాఘూర్థి తపిచిమాలాకులం బె సముద్ర ంబురొదిసేయు చుసుడి వడి యె 
నిట్లు మింటి శెగసి భుజంగారినికాశవీర్యుం జ నవానునుంతుండు భుజంగభోగ 
కల్పంబు లై నభోజంబులు సాంచి వివ్హుకరాగృముక్రం బెనచక్రంబుకై వడి 

రామక రా శ్రముక్తం బెనదివ్యా(న్ర్రంబువై ఖ3ం బికృతుల్య వేగంబున నాదిత్య 
పథం బాశ్రయించి దిగంత భాగంబులు పతిధ్వను లొసంగ మహోనాదంబు 

సేయుచు మహోేన్నతంబు లగుశె లంబులును 'వృతుగణంబులును నరో వరంబు 

లును నదులును దటాకంబులును బురో త్తమంబులు స్ఫీతంబు లగుజనపదం 
బులు నంతీనంత విలోకించుచు ను త్తరాభిముఖుం డై చని చని వేగారిశయం 
బున జారబవదు క్తపర్పతం బతి క్షమించి యవ్వల బవు-యోజనదూరం బరిగి 

యచ్చట నుండి మరల జనుదెంచుచు ముండణ, 1617 

చ. అనిలనుతుండు గన్లానియె నంబరచుంబిశిరోవి శాల ము 

వనగజవా స్తకంవితవివర్థి తతాలతమాలసాలముం 

ద్రణుతీగుహోసరి _త్రట చరత్సురకిన్న ర సిద్ద జాలము౯ 

ఫఘనతరకుంజపుంజ గ మృ గతు ణ కాలము నీకా శే లిమున్ 1616 

క, అనీ మజియు సకలభోగ్యాస్పద మై యమృతోపమానజుల మై భద్ర 

160 
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ప్రద మై యుండుట శెంతయు మదిలో నచ్చెరువు గదుర మారుతి యచటన్, 

_దుటు హనుమంతు 6 డోవధిపర్వతమును గనుంగొనుట. శుఢూ- 

. బ్రహవ్మాకోళంబును రజ తొలయంబును హరివాయాలయము హూయాననంబు 

'ప్రవాసనంబును బ్రహ్మాశీరంబును సూరన ప్రభంబును శుక పదము 

సపుడాలయమును శంకరకార్శుకంబును యమేశువమున వజ్రాలయమును 

దషనాలయమును రుద్రశేర ప్ర మోమంబు న నందికాలయము గుహాలయమును 

శే. బావకస్థానమును సిద్దపదము కిన్న 
రాలయంబును జ్యవన భృ గ్వాణయములు 

మొదలు గొ గలయా శ్రనోపదము లెల్ల 

జూచి వర్షించి యమ్మరుత్చూను. డంత. 1620 

ఛా,కై లాసాచలము న్షదంతికమునం గన్చట్టుచామోకోర 

శ్ర్ర్లం జూల వెలుంగు నట్టివ్భృ మభోక్వీభృన, ace దన్శహో 

చ ' లాభ్యంతరసీమ నొప్పువిలసర్పర్వాపధీ తె లమురీ 

బోలం జూచి యతండు విస్తయము సమ్రోజడంబు సంధిస్లంగన్. 162 1 

ఉ. అనగ మెక్కి. డెందమున నానంగ రానిమనోరథ ౦బుతో 

మానితపీరుర్ణం డవ్విధికుమూరుండు చెప్పినమందు లన్నియుక౯ొ 
మానక యంతటం గలయ మక్కు_నతోం బరికించుచుం దదీ 

యానుపమానసానుకటకాదులతయందుం జరించుచుంజీంగన్. (622 

ఉ, ఆరజనిం బ్రదీ _ప్టదహనార్చులభంగి వెలుంగు చుండియు౯ 

మారుతిరొకయుం "చలిని మందు లద్భశన్ధిము బయ నంత నా 

ధీరవరుండు కోపరసదీవితనహ్నీని కాశనేత్రు డై జై 

వారిధరంబుకై. వడి రనం బొనరించుచు, సాండ క్రి ట్లనున్ * 1628 

చ, రఘుకుల వార్థి సోము. డగు రాముని పెం గృప మాని యాగతి 

నృఘుగతి. బూని యోపధిక్రలాప ముసంగక దా౭చి తిప్పుడు 

3 ఘనులచో ప్పెజుంగం గలవే పెనుజా ల్లింక వేడ నేల గొ 
డ్చు ఘనమునట్టు వే పెజికి పొల్పుగ ని న్లొనిపోదు నుద్ధతిన్. 1624 

rai 

రియా హనుమంతు 6 డోవధిపర్వతమును బెకలించి లంకకు సొనితెర్చుట.. చ్చురుం- 

ఉ. చూడు మటంచుం బల్సి_ గిరిచుట్టును వాలము జుట్టి ధాత్రి, య 
ల్హాడంగ6 గూటము ల్వీఆిగి యట్రిటుం గూల రామభ క్రీ కు 
తోడుగ సర్వవృతములతో నుగకుంజరధాతుకోటితో? 

గూడ నేం ద్రము న్నెజ్ కె గబ్బు న బేవత లుబ్బియాడ (గన్. 1625 

మ బల మేపారగో నీగతిం గుధర ముత్పాటించి చేవాసురా 
దులు లోకంబులు భీతిలంగ ఖచరుల్ సోత౦బు గావింపం జే 
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తుల నక్కొ_౦డ( బరి గృహించుకొని యెంతో ప్రీతితో నమ్మహో 
బలసూనుండు నభంబునం జనియె సౌపళా గృ సీ వేగంబునన్. 1626 

చ. రవినిభ మైన కె లశిఖరం బటు గక్కున. గేలం బూని యా 
ర ర లీ 

రవినిభ లేజుం జై నకవిరాజసఖుండు మరుత్కు_మారు డా 

రనిపథ మంటి వాయుతి రాముని జేర నేగునపుత 
cs 

త్సవిళ్శని కేవ దోంచెం బలి తామరసవ్రియుంజో యన న్రహీన్. 1627 

కొ, కరకలితశిఖశిఖాసం, భరితసవా,స్రారఫఘోర పటు చ క్రృమువే 
హరివో లె గిరిని భుం డా,వారినాయకు డప్పు డొప్పె నగ్షిరిచేతన్. [628 

ధయ ఓీవపీ గంధాఘాణంబున వానరసహికతేంబు గా రామలక్ష్మణులు విశల్యు లగుట. పధం 

వ, ఇట్లు దివ్యావధీపర్వతంబుగొని యమోభఘరయంబునం జనుదెంచుచున్నహాను 
మంతుని దవ్వులం జూచి వానరు లంద ఆోక్క మొగి సింవానాడంబులుగా విం 
చిరి వారలంజూచి యన్మురున్నండనుండును సంతోషవిశేమంబుననిజవిజయంబు 
కేటపదునట్లుగా నొక్క_మహాస్వనంబు చేసె నారలసముద్ధ ృష్టరవంబులు విని 
లంకామలయనివా సుల గురాతసులందటు భీమతరంబుగా నినానంబులుగావించి 
రంతలోన నన్ముహాత్కుం డస్పర్వతంబు గొని తెచ్చి వానరనై న్యమధ్యంబుననిలివి 
జాంబవదాదివా నరో _త్తృములకు భక్తితో నభివందనంబు( జేనీ విఖీషణునిం 
గవుంగిలించె నంత నమ్మవోొవధిగంధం బాఘా?ణించి మానువ రాజనందను 
లగురామలవ్ష్మణులు విశల్యు లై రిమణీ యు రణంబుననివాతు లె నహరివీరులండ 
ణును దత్భ ణంబ తద్దివ్యాషధిగంధంబున విశల్యులును విరుజులునై సువులెన 
వారు నిశాంతంబునం ద్ర బుద్దు (లై నచందంబున నందంబు వహించిరి యుధ్ధా 
రంభదినం బాదిగాం బృతిదినింబును రణంబునం గవీకుంజరుల చేత నివాతులై న 
రాతనుల నందజ విచారించి తత్పరిగణ సార్థంబునురాక్షను లచేకులు నివహాతు 
లై రని సర్వజనంబు 'లెజుంగుదురని యెముదుర భిమానంబునను మృతు లైనరా 
తసుల నందణి నిత్టంబును సము దృంబులో చైవుం డని రావణుం డానతిచ్లు 
టం జేసి తత్స) కారంబున మృతరాతసుల నెల రాతీసు లుదధిలో వై చినవారు 
గావున నక్యా_లంబున దివొ్టషధిగంధాఘా?ణంబుం జేసి గృమ్మణ బ్రతుకుటక 
రాతసుండొక్క_ండై న లే.శయ్యె నిట్లు మారుతపుత్రుం డోవధ్ ప్రడానంబుస 
రామలతుణస హీతంబుగా వానరుల నెల్ట విశల్యులం చేసి మృతులై నవారినెల్లం 

బునన్పంజీవితులం గావించి యన్మవాొవధిపర్వీతంబు నెప్పటిచోట వైచి గమ 
ఆం జనుదెంచి కృతాభ్ధం డై రామునీసమోపంబునకుం జనియెనంత వానరా 
ధిపుం డగును గ్రీవ్రుండు వానుమంతు నవలోకింది కర్తవ్య కార్యంబు తెలియం 
జేయుచు ని ట్లనియె. 1629 

రురు. స్ముగ్సీవుండు వానరులకు లంక దహింప నాజ్ఞాసించుట, చ్యుయుం- 

చ, అనిలకుమార వం _క్రీముఖు( డాలమునం 'దెగి కూలినట్టినం 
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దనుల జలాధినాథులః బ్ర భానుల మిత్రుల నందణు న్యనం 

బున దలపోసి దుంఖముస మోహమున న న్మనతోడ సేంగరం 

బున కీపు దేగు'చెంచుటకుం బూనండు గావ్రన వాని కీయడన్, 1680 
చ, అలుక జనించునట్లుగ బలాథ్వులు హరూరులు పిర్భవి క మో 

జ్ఞ ప్రలులు ప్రచండచేగు బగువానరవీరులు ధీరు'లై నుహకో 

ల్క_లు నాన్ లంకమి:దికిం జలంబున వేగి దహించువారుగా 

నలఘుచర్తిత్ర నీ నతిరయంబున నానతి యిచ్చి పంపుమౌా, 1681 

, అని యరవిందమిత్రసుతు డాడిన నట్టుగు. గాక యంచున 

య్యనిలసుతుండు యూధపుల కందణ కవ్విధమంత. ెల్పంగా 

వీని కవీవీరు లుల్క_లు పవీణతం 7౫ కొని నిర్విశంకు ఆ 
wy eM , a 

చనిరి పృచండివై ఖరి సశాసనుయంబున లంకమోాందికీన్. 1632 

శా,-ఈరీతిం బటుగుబ్మమందిరగ తాహీనాసురు ల్భీతు లై "లై 

వ, 

పొజు న్హారుణభంగి మ్యోయుచుం గపు ల్పాటించి + లంకాపురిం 

జేరం పోయి తదీయగోపురగృవాశే ణీవివకాన ప్ర తో 

శీ లేఖా నరచర్యలందు ఘనకీలిం నొల్పి రొక్కు.మ్మ పోకిన్. 1633 

ర్టుద్డు వానరులు లంకాపురిని దహించుట. ఛ్రుఠుం- 

ఇట్లు వానరవిసృష్టుం డై యప్వ్తిహోత్రుండు విలయపవన వ్రేరితసంకర్ష ణాగ్ని 
చందంబున నుండి గ౫నచుంబిశిఖాపరఫపరుం డై విస్ఫులంగపటలీసంచార 

ఛీకరుం డై మింటం బొగ లెగయ శుష్కూరణ్యంబు నేర్చు కార్చిచ్చువడువున 
నయ్యాతుభానరాజ ధానిం జుట్టుముట్టుకొని మహోన్నతపర్వ తా కారంబు లైన 
విమానగోపురప్రాపాగహర ముందిరంబులు దహించుచు వరాగరువారిచంద 
నంబులును సుస్ని స్ట గ్థముణిముక్తాఫలకంబులున నజ ౦సులును ప్రవాళ ౦బులును 
రమ్యాంబు లగుతమంబులును శోభనంబులగు కొ శేయంబులునునవిరోనునిరి త్ర 
పటంబులు నూర్గా మేపాదిలోనునిర్తి ర్రితేకంబశాదికంబును గాం దనోపక రణంటు 
లును వరాయుధసం చయంబులునున చేక్రవిచి త్ర త్రీవిన్యాసతురంగాలంకారపల్భయ 
నాదిపరి$రంబులును సమ్యగ్గ/థితంబు లె నరథోపకరణంబులును గజర్రై చేయ 
క మ్య్యెసం చయం బునువర యోధులతనుత్రాణంబులును వా జివరణవర్మ్య ంబులును 
ఖడ్డంబులును జామరంబులును గుణంబులును నాయకంబులును దోమురాంకుశ 
శ క్తులును రోమజన్యకంబాదికంబును వ్యాఘ్ర చర్శంబును గస్తూరి కాదిపరిమళ 
ద్రవ్యంబులును ముశామణివిచి శ్ర ప్రసా దసవ్నాస్రరిబులున నానావిధాస్త సం 
ఘుంబును బహాపధిసన్వే బు కాదిగ్భహసన్ని "వేళవి శేషంబులును భస్త్యంబు గౌవిం 
చుచు హేమపీచి త్రతనుత్రాణులును మాల్య దామాంబరభారులు ను శీథుపాన 
చలాతులును నుదవిహాగ్టిలగ మనులును గాంతాలంబితనస్టులును కత్రుసంజూ 
తమన్యులును గ దాశూలాసిహస్తులును మహో ఫ్ యన ప్రసు ప్తులును ప్రి యా 



ర్ం 

క్, 

ర 

యుద్ధ కాండ ము. 687 

సహితులును మధు పాననిరతులును మాంసభోజనాస క్తులును భయనికత్ర తస్తులును 
నిద్రితు లగుపుత్రులం గొని రయంబునం బాటువారును లంశాని వాసులు నగు 

రావమసులగ్భృహసవాస సంబులు నీజు సేయుఛు నంతకంతకు( చి వర్షమాన చేజుం 

డె సారవంతంబులున వ హోర్హంబులును గంభీర గుణవంతేరబుమును హమ 

నిరి  శచంద్రాశారంబులును నర్థచంద్రాకారంబులునుకిరోగృహోన్నతంబులును 

రత్నచిత్ర త్రే గహతుంబులును మణెవిద్రుమవిచిత్ర త ంబులునుభాస్మ_ర-దుంబిశీఖరంబు 
లును సాధిస్థూనంబులును గ్రైంచబర్హి ఇవీసా వేణుభావణనిస్షీనని నాదితంబు 

లును గ లాసాచలసం కాశంబులును నగురావణుమందిరంబు లన్నియుదహీంచె 

నప్పుడు. 1681 

ఫఘోరాగ్నిపరీతము లై, తోరణములు చూడ నొప్పె దోయడ వేళా 

భూరితటిన్నద్ధము లై, వారక శో భిల్లు ఘననివహాములమొడ్కిన్. 1685 

జగలనపరీతీము లయం, దలిశోభనమందిరములు ధారుణి. గూలెక౯ా 

బలె రిపవివాతము ఆ, యిల గూలెడుమేరు శే లశ్చంగముల కియన్. 1686 
షు cue షా (లీ 

మణి ఫొన్నిసదనములు శిఖ, పరికలిశము లగుచు నపుడు పట్టణవీథిం 

బరమౌషధి ననయుతేసుం ,నరహి నువచ్చిఖరములవిధంబుల నలరెన్, 1687 

"తే. మజియు యామినియందు నప్పురవరంబు 
చదారుణమవుుుతాళ నార్చిణ ప్రదహ్యూమాన 

మహీతవహార్య్యవిమానసద్ద ముబ చేత 

బుప్పీశపలాశముల చేతం బోలె మెలిగ, 1638 

ఆ. ఏలయకాలమందు జఅధిలోం దిరిగెడు మకరక చృపములమాడ్మీ దైత్య 

క, 

పట్టణమున జూడ6 బడియె యంత్ర విము క, న_త్తకరితురంగమంబు లపుడు. 

పరిము క్ష మైన హాయమును, బరికించి గజంబు భీతి బాణి షాచ్చం 

బరిము క్ష మైనగజమును, బరికించి హయంబు భీతి చాజుం దొడంగెన్. 16 

కే, మజియు లంకాపురము దవ్యామాన మగుచు 

నుండ బావకచ్చాయాభియు క్రసలీల 

మె మహోదధి గన నయెస్ట్ నపుడు లోహి 

తోదక్షం బె నజలరాశి యొత్సు మిగలీ. 164! 

"తే, అంత నొక్కింత సేపున శహ్వరంబు, కవివరోద్దీపితం బయి కాన నయ్యెం 

క, 

గడు భయంకర మైనలోకవయంబు నందు( గనుపట్టుదీపోర్విచంద మొంది 

పాగలోనం జిక్కి శిఖ లేర నోరగిక 'బెట్టుమ్రైయురమణులవలసన 

న్నిగుడురవము విన నయ్యన్సు మిగులం ఇది యోజనముల మీర తేరుచుగన్. 

ఉ. అప్పుడు అంకలోం గలని శౌటుణు వహ్నిశిఖాపరీతు లై "ల 

చెప్పర మన తొౌవమున6 ద్రిత్మరుచుం బురిలోన నుండ లే 
మ 
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కుప్పరవీదినుండి రభసోద్ధతి నార్చుచు చాహ్యాభూమి కా 
చోప్పున నిర్గమించుటయు జూచి వనాటులు చాల గ్రుద్దులై. 1644 

క, వారిదముల క్రియ నార్చ్పుచు, వారల దలపడిన నసురవాన రవీకో 

దారధ్యీనులు నభంబును, భారుణియును దిశలు నింక జళ ముగ మో సెన్, 

తే. మానుగ విశల్యు నలై నమహానుభావు 
లాన రేంద్రులు సంభ్రాంతు లై విశాల 

ఇాపములు రెండు గైకొని యేపు మోజు 
న్యుగ్తమూ ర్హు లె చూపట్టు చుండి రపుడు. [616 

G4. చండపకా క మార్జితయశ?పరిపూ గుడు రాము డంతం గో 

దండము నెక్కు_ వెట్టి విదితంబుగ మౌర్వి రవం బొనర్చిన౯ 

మెండుగ నన్ముహాధ్వని తమాచరకీశరవంబు మ్రింగి పె 
న్లొండలు నిండి దానవుల గుండెలు వ్రక్కలువా పె నెంతయున్. 1647 

తే, కార్కుకము శేలం దాల్చి రాఘవుడు గనలి 
"వేదమయ మైనబలితంపు విల్లు దాల్చి 

నట్టిలయ కాలరుద్రుండో యనల్గ నపుడు 

చాలం జూప వనచరు ల్బంతసింప. 1648 
క, వానరులకలకలంబున్తు దానవులమహోాస్వనంబు దళరథతనయ 

జాస్టనాదం బొక్క_టి యె, భూనభములు దిశలు నిండి బోరన చమూ సెన్. 

ంర్టుర్టూ అశానము డు కుంచనికుంఛభాటుల యుద్ధ మునకుం బంపుట, చ్లురుం- 

వ. ఇట్లు సమరసంరంభ విజృంభితుం డై రాముండు నిశితంబు లగుశరంబులు నిగి 
డించి వై లాసొచలశిఖరసన్ని భం బె నతత్పురగోపురంబు చేలం గూల్చీన నవ్వి 
ధం బాలోకించి చర్యాగ్భహ విమానంబులం దున్న రాక్షసులు సన్నద్గులె 
సింపహూనాదంబు సేయుచు బుఠరంబు నిర్ణమించి రణభూమికిం జనుచెంచుచున 
వారలం జూచి సుగీవుండు వానరుల 'కాజ్ఞావీంచినవా రతిత్వరితగమనంబునం 
జని లంకాదాషరంబు లాక్రమించిన నయ్యిరు దెసలవారి కా రాత్రి కాళరాత్రి 
యె తోయి న_త్రేణం గంతయు. విని రావణుండు త్రద్దుం జె రణసన్నద్దుం క 
జృంభితవికే పంబునలన దిశాజాలంబు వ్యాకులం 'సోవడంక విలయ కోలరుదా 

క Ke కా | న్ా నిరూషంబు రూపనంతం బె నదొకోయన( గనువటుచుం గుంభ కొద్ద నండనులెస రు టు ౬ ౧ కుంభనికుంభుల న నేకరాతసపరివృతులం జేసి రణంబునకుం బొన్మనిపలికి పదం 
పడి యూపాతశ్ ణితావప్రజంఘకంపను లనువారి నల్వుర యోధా సకలం శస! 
గుంభనికుంభులకు బాసటగా ననిచి వారల నిరీశీంచి మూప ముచ్భానశంబునం 
జని పగతుల నీర్ణించి జయంబు గొనీ యభిజ్ఞానంబుక్షొణకు నీంహానాదంబులు 
గావింపుం డని పలికి నముచిశేంబుగా విడుక్రొల్సిన నయ్యాతుథా స యోధు 
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లార్వురును నోపంబును బ్రచండవిక్ర మాటోపంబునుదీ వింపం బ్ర జ్వలి తాయుథ 
పాణు లై దిక్కు లక్కొజంబుగాం. బగుల నొక్కమొగిం బెను మొ గుళ్లవడువున 
గర్జించు చు! బ్రత్య్యూ వ కాలంబునంబురంబునిర్షమిం చిభీషణ 5 భ సాతి శేకంబునం 
జనుబెంచు చుండి రప్పుడు రకోవీకులభూ షణకాంతులు ువరాయుధంబుఎతళ 

వృళలును బ్ర జ్వలితవహ్నిద్యుతులును మింట వెలుంగుచంద్రునిదీధితులు నుదార 
కా ప్రభలునుం కూడుకొని గగనంబును బుడమియు దిగంతేంబుఖును వానర 

రాతసై న్యంబులును దదుభయ సేనావుధ్యగ తాకాశంబును మిక్కిలి వెలుం 

గం జేసె నప్పు డా వ్రప్రది_ప్పమందిర ప్ర భలచేత, సంస క్రపాతాళం బె చల 

త్తరంగసంకులం బె నుహోదధి యధికంబుగాం బ్రకాశించె సంతం బతాశకా 

ధపజసంసక్షంబునును త్తమాసి పర శ్వథ ౦ బునుభీ మాశ్వరథ మాతం గంబును నానా 
ప క్రిసమాకులంబును దీ పృళూలగడా ఖక్లప్రాసతోమరకార్షు కంబును భీమవి క్రమ 
హౌరువషంబును బ్రజ్వలితముసలభిండివాలపట్టిసంబును గింకిణీశతనాదితంబును 

హేమజాలాచిత భుజంబును నుత్రేజిత పరశ్వ్టభంబును వాష్ట్రఘూర్షితమహోస తం 
బును బాణసంస_క్షశార్ముకంబును గంధ మాల్యమధూ క్వేకస మదితమహోనిలం 
బును ఘోేరశూరజ నాకీర్షంబును వముహాంబుధరనిస్త్రునం బును బరమదారుణంబు 

నై నఘోరరాశీసబలంబు నవలోకించి స్పవంగబలంబు భూనభోంతరాళంబు 

నిండ సింవానాదంబులు సేయుచు రభసోద్రేకంబునం దలపడిన నయ్యాతుధాన 

సై న్యంబును బౌవకునివై కురవణించుపతంగసంఘంబుకై వడి నొండొరుం 
దోచి నడుచుచుం జనుదెంచి భేరీశంఖకావాళధ్వనిపూరప్టకంబుగా నరిబలం 
బులం దాంకె ని ట్లయ్యిరువాంగులును నిండిన సముద్రంబులభంగి నుప్పొంగి 

యొంజొంటిం డాంినం బోరు ఘోరం బయ్యె నప్పుడు ' 1650 

రురు నానరరాక్షసుల తోమ్మిదపనా6టి యుద్ధము, ర్చుర్దుం- 

మ. ఉరుకై లాకృతి నొప్పువానరులు యుద్లోన్నత్తు లై బల్విడిం 
దరుసంఘంబులు శే లము ల్లి పరదమాత్రగ్రావము ల్యామినీ 

చరా నర్టింబులమిో(ద నొక్క_మొగి దోస్పత్వంబు దీపింప భీ 
కరభంగిం బరంగించి యూర్చి రట దిక్స క్రంబు కంపింపంగన్ . 1651 

మహాస, ద్ద చరణోద్యద్ధూలళి మింట న్లలధరము క్రియ న్సాంద్ర మై పర్వరోపో 

త్క_రు లై ళూలాయిధంబు ల్లదలు ముసలము ప్టడ్లము ల్పట్టిసంబు 

ల్భరము ల్పా)సాయు ధంబు ల్చటులపరశువు ల్చ క కుంతతురంబు 
ల్పరిసుంబు ల్థో రభ గిం బజివీ రరిచమూపాళిపై దైత్యు లల్మ_న్. 1652 

కే. గశనవ్భాతకర్హు లై తలదళితవతు, లై శిలాపాతభగ్నాంగు లై కఠోర 
ముష్లినిమ్మీ ర్ల కీగుల దువ్షదె త్యు, లవుడు పెళ్ళండ్రు పొలిసి రయ్యాలనుందు, 

లు లా వరా రు వ్ 
క, తెగనకరచరణములతో, నగలీన వతవములవో సహస్త్ర విధములం 
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బగిలినమ స్తకములతో, నగణితముగ చేల గూలి రన్విపవినాటుల్. 1654 

. కొండజు వానరవరు ల్కాసందడీకయ్యమున డానీ సావాస మొప్బకా 

ముందలలు పటుకొని వెస గదికి. బడ దోచి పొడిచి గడవి రనురులన్, 
లు WU లో 

. దానవ్రులయందు( గ్గ ందలు, మానక వానరులం బోదివి వుడినుంచముగా 

కులికో గముప్టే శే గుండియ ల్పగులం% బాదుచువారియురంబుంబొడుచువారు 

దారుణ హత దంతములచేం గర్భము ల్లొజుకువారల చెవుల్ గొబుకునారు 

(కృకచసమాననఖంబులం గంఠ్ము లీల్లు వారలమెడ్ష ల్రీల్లు వారు 

నీ వెంతవాండవు నిను ద్రుంతు రమ్మని విలుచువారల బెట్టు విలుచువారు 
, పృథుబలంబున మిాందికి స చ్చ త్తి పుడమి, వె వైచువారలం బుకమి" న్ నె వై చువారు 

నగుచు ననచరు లసురు లత్యద్భుతముగం, జలము దీవింప రణ ీ ళిసలివి రపుడు, 
సమర మొసంగ రా పెన జాలుదు విచ్చెద రా రణంబులో 

భమగొని పాజుం జూడకుర పందకు నీ కది ఇల్లు. గాక నే 

భ్రమగొని పాటీ పోదు నటరా యని యీూగతి ' చావావీర్యగ 

ర్వమున6 గపు ల్నిశాటులు పరస్పరము న్వచియింతు రయ్యెడన్. 16%6 
ఒకని అహంం కి స అగి ఆధ షి * పరిఘాసిళూలవరము, ద్గరసంకుల మై సముద్యితప్రాసంబై 

వహారిరాతసప్కుల క, త్తజి నంగ్రామంబు సెల్లె దారుణభంగిన్. 1659 

. పెక్కండ్రు గూడి యొక్కని, నక్మే_జముగ నుక్క_డంతు రతియత్నముతో 
నొక్కండు కడు జి త్రేంబుగం బెక్కం డృ వధించు నపుడు భీకరలీలన్, 1660 

ధ్వ స్తకవచధ్వుజం బె, నృ స్తపటాభరణశేశజాలం బై వి 
త్ర _స్రభటం బెయస్త వ్యస్తం బె దైత్యసెన్ట మలమట నొందెన్. 1661 

తంత గొంతపడికి నగచరపై న్యంబు, బలము మోజు టై క్యిబలముం జుట్టు 

ముట్టియట్టహాసము సెలంగ  నఖదంక, నీలలం దరుల నుజుముసేయం దొడంౌ, 

. కొట్టు మహాద్భుత ప్రకారంబున నయ్యా యోధనంబు వీరజనతయం బై సంకులం 

బుగాం బ్రవర్తిల్లుచుండె నప్పుడు. 1668 
, తెంపున జాలిపుశ్రు. డతిధీరుండు సంగరకాంత్నే యె వడిం 

గంపను డాెసెం డాయుటయు. గన్లొని వాండును మేటి యాటం గం. 

పింపక రమ్ము రమ్మనుచు ఛీషణవై ఖరిం బల్కి యల్క దీ 
వింపంగ నమ్మహోబలుని బెట్టు గద న్విదళించె నుద్ధతిన్ . 1664 

గదచే నిటు తాడితుం డై, వదలక యొక్కింత ప్ర వాలితీనయు. డం 
గదుం డంతలోన. గ్రవ్మజం, గదనంబునం దెల్విం దాల్సి కొడు గోపమునన్. 

. గిరిశిఖరము బెట్టిడము?, నురవడిం బెకలించి తెచ్చి యురు చే గమున౯ 

సురవై రిమోంద నేయ, గెరిసము. డద్దాన నతడు గెడసె రయమునన్్. 1666 
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క, అది సూచి శోణితాముండు, కదనమునం గాంచనరథ గతుండై యయ్యం 
గదునిం గదియుచు ఘోర, పృదరంబుల చేయం గనలి కవీవరుం డంతన్, 

చ, వానిరథంబు పె కుణికీ వాజుల గీటణంగించి సారథి౯ 

మానక చంపీ చాపమును మార్లణము ల్వాసంద్ర్రు ద్రుంచి వైచి యా 

దానవ జంపం జూచు నెడం దప్పక గన్లొని కోశితాక్షుం చ డా 

వానరఏరు వై నడ రె వాలును బల్క్యయుం దాల్చి ఇెచ్చెరన్. 1668 

ఎ౦రఫిరు. ఆంగదునిచేతం గంసనుండు చచ్చుట, చురుం- 

కీ అరాశ్షసునిచంద మంతయు వీశ్నీంచి వాలినందనుం డల్లి వానిచేత 

గాలసర్పముమౌాడ్కి 6 గా గాలు ఖర్గముగ్ో 'ని యజ్ఞోపవీతంబు న నంగుదోంయపం 

గడు లాఘవంబున 6 గకురుం ప్ర బహారించి గగనంబు దిక్కులు పగుల సింహా 

నాదంబు సేయుచు 'మోదంబు 'పట్టింప నంతకులీల సె పె న్యముల కుజికీ 

లే. దానవ్రల( బట్టి భూరిదోర్స ర్పనుడరం, దలలు దబుంగుచు హాలీకు( డుద్దండవృ్రి 

వనము నజుకువిధంబున మునుము( బెట్టి, పడుగు వేకల నజికె నబ్బలము లెల్ల, 

వ, అప్పుడు, 1670 

క, కాలాయసనిర్మితేగద, వాలాయము ద్రివ్బీకొనుచు వాలిసుతుని వై 

గాలానలు క్రియ 5 మండుచు, నాలో చెండియును కోణితాముం వళ. 1671 

క, ఏరో త్తముండు ప్రజంఘుండు, ధీరాంబుదనాద మైన లేరెక్కి మహో 

శ్రూరుండు యూ పాతుండు పొలు పారం దనవెంట రాగ నంగదు. డారెన్. 

వ షప మహాకాయుం శగుకోణితాతుండును యూపాతసహితుండై ప్రజంఘుం 

డును దారుణభ ౦గి నవాస్టనరసీింహూనిం దలపడిన నతం డడ్డానవయోధమధ్య 

గతుం డై విశాఖామధ్యగతుం డై నపూర్ణచం ద్రు,నిమాడ్కి_౦ చేజరిల్లై నప్పుడు 

బలనంతు లగు రాక్షసులు ములగ రొకకయంగదుని పై నురవణించుట విలో 

కించి తశ్చమిపంబున నున్నమైంవద్వివీదు లయ్య్రంగదు నకు సహాయంబుగా 

వారలం దలపడిన మహాకాయు లగురాతసులతోడ నుహోబలు లగువానరు 

లకు మహాద్భుత ప్ర కారంబున రణంబు “సెల్లై నప్పుడు. 1678 

ఉ. ఆవారియూథముఖ్యులు మహాత్ములు కోపపరీతేచితు ల 

జావహాుబలాతి శేకమునం బాదపము ల్పెకలించి వై వె చిస౯ 

సాహస మొప్ప వీరుడు ప్రజంఘుండు త శ్రరుకోటి నెల్ల ను 

'త్పావా మెలర్పం ద్రుంచెం బటుశొతకృపాణముచే రయంబునన్, 1674 

చ. గుళుతర శె లశృంగములం గుంజరయూథముల నృథంబులకా 

పరతురగంబులం దునిమి వై నుచు వానరయూభూభూభథ నాయకు 

ల్పరువడి విక్కమించిన జలం బడర వ్వెస వాని నన్ని టికా 

దురమున యాపలో-చనుండు తున్క_లు చేసి నిశాతహేతులన్. 1675 
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లే, 

జ 

లై, 

హ్ 

చ. 

వ, 

గోవీనాథ రానవూయణము 

అవనాటో త్రమ్సులు మువ్రు రద్భుతేముగ 

వితతముగ సాంద్రపాపాణవృన్టి, గురియ 6 

జూచి దనచేతిగదచేత కోణితొతుం 
డంచితంబుగ దానీ భంజించె నడువు, 1676 

దత్తు. అంగదుండు ప ఎ్రజంఘు నిం జంప్రుటు. క్రైరుం- 

పరమర్శవిదారణ మగు, గురుతరపటుఖడ్డ మె త్తికొని రభ సమునకా 
సురవినుతు డా ప్రజంఘుఃడు, పూదిహయపె త్ర కునిమో౭ద నడ చె రయమునన్, 

. వొట్లు తనమిందికిం గవినిన సిన ప్రజంఘునిం జూచి మహాబలుం డగుయువశరాజు 

సకు క్రుద్ధుం డై బహువిటపం బె నయశ్వీకర్ల వృతుంబున వానిం బ్రవారించి 

యాసేటం ద్ జక కఠినాశనిసన్నిభం బె శా నవిడీకేట వానియురంబునం 5 బొడిచిన 

వాండు చేతిఖడ్గ్దంబు జాటీపడ నొల్ల ంబోయి మెల్లన చెలిని రోపావేశంబున 

జ్రకల్పం జై నముష్ట్రీ నలవరించి వానర శేష శృెష్టుం డైన యంగదునిలలాట 
ie వేసిన నన్ముహో తేజుండు మూరి లల్లో “యొక్క_ముహూ ర్త రంబునకుం 

చెలివిం బొంద కోవాటోపంబున, 1678 

తన చేతిఖడ్దమున హారి, మును పవిచే నముచికంఠమునుబో అ బజుం 

మునితల జెగచేసి న నది, దనుజులు వీశీంప సమరధరణిం బడియేన్. 1619 

తనవితృవ్యుండు వాలినందనున చేత 

హతుం డగుటం జూచి యూపాముం డపుడు బావ 
పూర్షనేత్రు (డె కొంత సేపునకుం జాల 

నినుకో శెట్టేంప బిర్య మంగీకరించి. 1680 
. చెచ్చెరం గరవాలము గొన్ని, మచ్చరమున రథము డిగ్గి మాొనుగ దనుజుల్ 
నెచ్చంగ నంగదుమోాందికి, విచ్చలవిడి శేగుదెంచ వేగం బడరన్. 1631 

ఈరీతిం గడుసావాసం బడరంగా జే తెంచుయూ పాతుని౯ా 
ఫఘోరాకారుని. జూచె యాద్వివిదు. డుగ్రుండై వడిం దాశి సాం 
సారం గేసరి హూ చ్లీనింబలె మహాహంకారుం వాని దు 
ర్వార ప్ప క్రియ. బెం బట్టుటయు పాం జూచి సంరంభి యె, 1682 

దురు యూపాక్ష శోత్రితాతులు మైందద్వివిదుల చే. జచ్చాటో రుణం 

కడువడి శోణితాముం డలుక న్ల్గద నాతనిజొమ్ము గ్రుమ్మినం 
టక బొడ నెత్తు రొల్క6 నడుస్రుక్కి యొకింతకు ౮. లబ్ధసంజ్ఞుః జై జ 
విడువక వానిశేతిగద వేగమె గైకొని వేసె సి నంతలో. 
దడయక మెందు డల్క_ మెయి” దశ్షైం దలంబున యూపనేత్రు నిన్, 1688 
ఇట్లు బలవంతు లగుయూ పాతకోణితాతులు మెంధదివిదులశేత బీడితు ల 
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పొలివోనిబంటుందనమ్మునం దీవ్రం బగునాకర్షోత్పాటనంబులు సేయుచు. బలు 
డెజంగుల నద్భుతంబుగాం జోరు సమయంబున. 1654 

చ, అనుపనమసత్తు పం డాద్వివిదుం శంతకుశై నడి- బేర్చి శోణితా 
శునినదనంబు వజ నిభ ఫఘోరనఖంబుల జీరి చేతులం 
జెనుపుగ మింది కెత్తి పుడమిం బడవై చిన భిన్నబేవుం డై 
దనుజుండు ప్రాణము ల్విడిచె దానవు లార్వ వనాటు లుబ్బంగన్. 1685 

"తే,దండితారాతి మైనమైందుండు గనలి, పృథుబలంబున యూ పాతు ద్రెళ్లవై_చి 

కాళ్ల జేతుల మర్దించి కాలువురిక్కి బనిచె నంగదముఖ్యులు ప్రస్తుతింప. 16896 

వ ఇప్పోధంబున మైందద్వివిదుల చేత యూపాకుశోణితాతులు వాతు లైన వారలం 
జూచి రాశీసాసై న్టంబు దెసచెడి పజవం దొడంగినం గుంభకర్ణ నందనుం 

డగుకుంభుండు సముద్ర౦బు చెలియలికట్ట తేజంగున దాని నిలువరించి చెయి 

వీచి బరవనంబుం జేసి పురికొల్సి సంరంభ విజృంభితుండై శ రాసారఘోరంబుగా6 

గవిసీ యడ్డంబు వచ్చినవానరుల నెల్ల నాళీవివసమాననారాచంబుల బడ 
వైచుచు మర్శ్యవిడారణంబు.లై న ప్రచండ కాండంబుల్రసె న్యంబుల బడలుపడం 

జేయుచు నక్క_జం౦ బగు తేజంబు దిక్కు.లంబిక్క_టిల్ల చెక్కడం జూచినం డొన 

యె ఫీషణమార్వీనిరో వం బా కాశంబు నిండ సబాణం 'జబైనబాణాసనంబు 

విద్యుై రావతార్చిష్యంతిం బె నద్వితీ యేంద్రచాపంబుచాడ్పునం గ్రాల విచిత్ర 

"కేతనాతపత్రచ్భాయలు భూవణచ్భాయలంగలసి నభంబునకు వింత చెలువ 

సంగ మహోర్శవమధస్టంబునం దిరుగుముందరాచలంబుపగిది రథంబు వానర నేనా 

మధస్టంబునం దిరుగ ననేకభంగుల వెక్కసంబుగా రణంబుం జేయుచు నావీ 

కస్తాకారముఖంబు లగు వాణంబులును నర్ల చం ద్రాకృతిసాయకంబులును నారా 

చంబులును వత్సదం తాకారళరంబులును గంకసక్ర సదృళ మార్గణంబులును 

నుభయ పార్శ సకృత కర్ణి కా కారావయవప్రదరంబులును శల్య నారాచాకృతిశిఖర 

కరంబులును గరవీరపత్రాగ సదృశముఖవిశిఖంబులును మజియు నొనొవిధా నేక 

పృషమత్కంబులును బరంగించి వానరబలంబులం గలమేటిమగల నెల్ల వాటం 

బుగొల బుడమిం గూల్బుచు నద్భుతాటోపంబున ఏవారించుచు, 1687 

-ధ్రుద్దు. మెందద్వివిదులు కుంభునిచే మూర్ప్శిల్లుటు. తాం 

ఉ, అంచితకంకవ త్ర యుతి నర్మ మరీచిసమాన ముల్ల స 

ఈ_ంచనచి శ్రవుంఖ మగు కాంశము వింట ఘటించి నారిమోా 

యించి ప్ర చండ'వేగము వహించి వడిం దెగ నిండం దీసి లో 

మించినకీన్మ తో ద్వావిదుమోంద రహి న్నిగిడించె నుద్ధలిన్ . 1688 

ఉ. ఆజిశలంబులో నిటు నిశాటకుల ప్రవరాంబకౌర్తుః డ్రై 

కేజము స త ఏసంపదయు బెల్టోయు నించుక మాటు చెంద నా 
ane) 
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భూజ చరాన్వ యో త్రయుండు భూధరశ్ళంగముభోంగి చెంతయుకా 
రో(జుచు వ్రాలె రావీసవకు ల్క_డుసంతస మంది చూడంగన్, 1689 

చ, తమ్మునిపాటు. జూచి యల దస,కుమారుండు మైందుం డాత్యలోం 

గ్రమ్మిన కోప వేగమునం గాయము. బెంచి విశాలశె లశ్ళం 

గమ్మును బెల్లగించుకొని గ్రక్కున వచ్చి సమగ బాహూుస 
_త్హప్రమ్థున విచి కుంభుపయి వైచె సుపర్వులు చూచి మచ్చంగన్. 1690 

ఉ. ఆనగకూటముం బవిని భాద్భుతేసా యకపం చకంబునం 

బూనిక6 ద్రుంచి వేజొకసుపుంఖశి తాగ ఫణాధరోపమా 

నానుపమాన బాణము రయంబున.€. జాపమునందుం గూర్చి య 

వ్య్వ్రానరపవరువతీమున వారక యేసెం బ్రాచండవై ఖరిన్. 1691 
క వనచరపీరుం డీగతి, దనుజవరోత్స ష్ట్ర బాణ తాడితుండై గ 

క్కు_.న మూర్చ మునిఃగి రణమే, దినిపైం బడియె న్యరుత్పతిధప్పజము కృియన్, 

దురు అంగదుడు కంభునితో యుద్ధముచేసి మూర్చిల్లుట.. ఎథిశుం- 

వ. కిట్లు మూర్చితులై పడినమైందద్వివిదుల విలోకించి మహాబలుండగునంగదుం 
డుకోపాటోపంబున( బాదసళిలాసారంబుగురియుచువుపహా వేగంబున నక్టు ౦భుం 
దలపడిన నతేం డయ్యంగదున కభిముఖంబుగా రథంబుదోలించి నారాచపంచ 
కంబున నొప్పించి వెండియు మూండు వాండితూపులమర్త్మ్యంబులుగలంచి పదం 
పడి తోమరంబులవేత నుత్తమాతంగంబుంబో లె బహూువిధసాయకంబులు 
గుప్పించి వెగడుపజి చిన నవ్వానరకొంఠీరవ్రండు నిశితాకుంఠధారకన కభూవణ 
దా ణవిద్ధుండ య్యును గణింపర్ తృణకరించి కాల జీమూతంబుకరణినిరంతరంబు 
గా శిలా పాద పవర్ష౦బు లతనిశిరంబుమిోందంగురిసీన వాండచలుండై నిశితశిలీము 
ఖంబుల6 దత్పేమిారిత పొపాణపాదపంబుల నన్నింటిం జొర్ల ౦బులు జేసి డానీ 
రోసంబున మహోల్క_ఐచేతం గుంజరంబుంబో ఆ నాళీవిషసన్ని కాశ బాణంబుల 
రెంట నవ్వీరో త్తమునిభూ మధ్యుంబు విదళించిన నతండు తద్వగణసంజాతర క్త 
థారాస్ట్రలితలో చనుండై యొక్క_కరంబున నేత్రంబులు గప్పికొనివేజోక్క._కరం 
బున నాసన్నవిశాలసాలం బుత్చాటించి యలవరించి జిజజిఆం ద్రిషీ 
కుంభునివత్సంబున చేసిన నది మహేంద్ర శేతుప్రతిముం బై మందరసన్నిభం 
లె గడువడి మింటం జనుదెంచు చున్నదాని నిరీశీంచి యక్కు_౦భ కర్ణ నంద 
నుండు కుఠారముఖంచు లగుస ప్పసాయకంబులు పరంగించి నడుము నింతింతళళ 
లంబులు గావించి చూవజు కాశ్చర్యంబు పుట్టించి యంత నిలువక, 1698 

ఆ. తొడరి కొంభకర్ణి దొడ్డనారసము మే, నుచ్చిపోవ నేయ నొచ్చి యత(డు 
పారవళ్య మొంది బాహువు లూతంగా, య్రగ్గె దనుజు లుబ్బి మొనసిచూడ, 

శే, ఇంకినపయోధికై. వడి నిట్లు వ్యధితుం, డైనవాని దురాసదు నగచ శేంద్రు 



నంగదునింజూచి వానరులవ్విధంబు,రామునకుం జెప్పి రవుడు సంభ మముతోడ, 

క, వెప్పిన రఘునాథుండు రయ, మొప్ప వ్యధితుం డై జ నవానరో తము నాజిం 

దప్పక గై కొని 'విధితన,యాప్పతితన యాదికొపుల  కందటి కనియెన్, 1696 

క, మా రతిరయమున. జని సురువై రిం బొదివి సంగరమున వాలికుమాకు౯ొ 

పీరు న్నంగరళూరు౯, ధీకు నత్నేంపుం డివుడు తేజం 'బెనంగన్, [697 

చ. అన విని వానరప్ర, వగు లంచటు రామునిశొసనంబున 

స్టృనతరపాద పారా! ములు గైకొని కోపవిఘూర్షి తాతము లై 

నిగుపమ'బాహూాసత్తు నని మహత్తు సముద్యత వావుం గుంభుని 

న్షనుజవెరేణ్యనం దనుని। చాంశిరి కాలపయోధరార్భటిన్ 1698 

క, “పక్కోండ్రు ప్లవగు లీగతి, నక్కజముగ నొక్కమొత్త మై తనుందాయకళా 

స్రుక్కక? నుక్కు ఇృక్షక యా, రక్కసు. డక్కాలుపగిది గ్రా గాలుచు6 గడిమిన్. 

క కొనమోాంది కడరువారల, మునుకొని పటుజబాణజాలముల నరేకశ్లై 

న నతటినీ వేగంబును, బెనువుగ శెలమున నడ్డ పెట్టిన మొడ్కి న్. 1700 

చ, గురుతరవత్తు ఏ లయ్యు రణకోవిదు లయ్యు న'నేకు లయ్యు ని 

రరుల కజయుస్ట లయ్యు నతిసావాసు లయుష వసాట యూథపఫు 

లృరనిధి వేల డా గడవం జాలనికై వడీ నాజి నన్నిశా 

చరవరు నొక్క_నిం గడవం జాలక. చిక్కి రి యేమి చెప్పుదున్, 1101 

యదు సుగ్సివుండు కుంభునితో యుద్ధము సేయుట, శుఖింా 

ఆ. అప్పు డసురసా యశకాసారవీడిత్కు లై నవృతుచరబలాధి పతుల్తం 

జూచి కపీవిభుండు సుగ్కీవుం డధికనం, కదు? డగుచు బలసమృద్ది మెజియ. 

ఆ; అంగదుని. బిణింది కటు చ్రోచికొని తల, మిగిలి వై డికొండ మిండం దిరుగు 

నురగజంబుమోా6ది కుటుకుసెంగము భంగి, నాది కేయవై రిమోంది కుణీకి, 1708 

ఉం నేలయు నింగియు న్లెనలు నిండ గడంగి య నేకభంగుల౯ా 

సాలత మాలకింకుకర సాలవిశాలకదంబనింబహిం 

తా లధ వాశ్వకర్ణ వట ళా లకురంటక నారికేళ త 

క్కోలక విష్ధటిల్టముఖఘాోర మహీరుహ వృష్టి ముంచినన్. 1701 

క, బెదరక చెదరక కుంభుండు, దముదమున. బవీసన్ని కాశమవానీయో గ గ 

వృడరముల వాని నన్నిటి., జదుజుపలై పుడమి దొరంగం జేసెం బెలుచన్ . 

క, సనుజశరఖండితములై , మునుకొని నుగ్రీవచావాము క క్షద్రుమము 

' ల్వ్పైెనుపొంద నెందుం జూచిన, దనరాలే విశాల పటుశ్తేఘు ఘ్నులమాడి_న్ 1106 

ఈ. అంతట. బోక కుంభుండు లయానలహేతిసమాన కాండము 

ల్పంత మెలర్పం గీశకలపాలునిపై నిగిడింప నాతం డొ 

క్కింత చలింస శెంగీయు సహించి మనంబున గిన్మ బెంచి కా 
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లాంతకులిలం గృైలుచుం దదంబకము ల్విరియంగం దట్టుచున్ , 

చ. రయమున వానివెకి నృుగరాజుగతిం జని ఘోరభంగిం ద 

. పలువురతొడం బోరి బహుభంగుల మికీ 

చృయమున నిం ద్ర 'కార్ముశముచందమునం దనరారుచాప మెం 

తీయు వడి మిజు ₹ గొని మదంబునం దొున్కలు జేసి భగ్నశ్ళం 
గయుత మహాద్వపంబు[ కి యం గానంగ న య్యుడువాని కిట్టనున్. క్ య 

‘ శ్రీదునిం బాకశాసనుం బరేతపతి నలి నస్టినాథుం ట్ర 

వ్లోదునిం బోలు దీ విల బలంబునం దండ్రికి సాటి వత్తు వా 

సఫ్లోదము నిచ్చె మాకు భవదద్భుతీవి క్ర మ బాణ వేగము 
ల్నీదు ప్రభావము ల్బలమునిష్టు దశాస్యుని కై నం గల్గునే. 

. నీవు ధనుర్షరుండ వయి నిక్కము కిన్మ_ వహించి యాజిలో 
లావును చేవయు నృరక్ లాపస ముద్లతి( జూపునప్పు డా 
దేవత లైన నీన్నటులు బేటీ కనుంగొన లేరు దె తవ 
రాష్ట్ర విను మాత్త్యత త్వ్వవిదు నాథులు చూడంగ లేని కై వడిన్. 

. వరదానంబున రావణుం డసురగీర్వాణాదుల నైల్చె దు 
వ్కు_ర తేజుం డలకుంభ కస్ట. డనిలో శారీరస_త్హ్రంబున 
న్సురల౯ా దానవ్రల౯ జయించె రణదతుం డింద్రవిజ్వేషి భీ 
కరచాపంబున ేవదైత్యుల ననిం గారించె నత్యుద్ధతిన్ , 

. దనుజవశేణ్య నీవు వరదానబలంబున దోర్చలంబునం 
బ్రణుతధనుర్చలంబున రణంబున చేవనిశాటకోటుల 
న్వెనుకొని దోలినట్టిపటువి క్ర మశాలివి బై త్యకోటిలో 
వినుతికీ నెక్కి నట్టిఘనవీరుండ వై తివి సర్బభంగులన్, 

. ఇతరులతోడి చేమి నున మిద్దజి ముద్గ్దతి డాని యాళత 
క్రుతుండు బలుండు బోలె బలగర్వ మెలర్చ రణం బొనర మ 
ద్భుత మగునీ ప్ర తొపమును భూరిబలంబును జూపకొౌళలం 
బతులితభంగం జూపుము నిశాటవరా తడచేల నాపషపయిన్, 

, స్థీరతరశ _కి నిందనుకం జేసితి వప్ర, తిమానకర్శ్మము 
న్ఫురుచిరణాపకౌశలము( జూపితి వద్రిచర ప్రవీరుల 
నృరములపాలు చేసితివి శౌర్యము స _త్స్వము తెల్ల మయ్యె నీ 
సరియగుళకుంటు గానము నిశాచర ధారుణి నెందు. జూచినన్ , 

గాలి డనస్సియున్నచోం 
దలకోని కుంభునీం దునిమె. దానురన వీ యఫుత్రుం డంచు నా 
ర్యులు సిరసింతురో యనుభ యోజ్ఞతి ని న్ననిలోన నింత దాం 
క లఘుభుజాబలర బలర నాజి వధింపక పెంచి యుండిలిన్, 
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క, వాలాయ మనేకులతో,నాలం బొనరించి చాలనలసితి వివు డిం 

శీలా విశ్రాంతుండవై, యాలోకింపు మసు రేం ద్రయస్మద్భలమున్ . 1116 

రుడు సు గీవుండు కుంభునిం జంపుట, శుషాం 

అని సావమానంబుగాం౭ బలికినన ఫ్రిమౌని యుగుకంభుండా బావ న ప వర్భమా 

నుం డగువహ్నీ చందంబున మండి ప్రచ ండవేగంబున నమ్మార్తాండ డనంపేనుం 

జంపుదు నని తెంపునం జని ఒవన్టలం గుదియం. బట్టిన నావారివల్ల భుండు 

తత్ప?కారంబున వానిం బమ్మై నిట్టయ్యిరువు రాహీతమద చేవాంబు లగుగజేం 

ద్రంబులపగిది ననో్య్టోన్యగాత్ర క గృథితులై సారెసా రెకునూర్చులు పుచ్చుచునొం 

పౌరుల నాకర్షి ంచుచు( బరి శ్ర నుంబువలన వదనంబులనుండి విస్ఫులింగధూ ను 

సహీతంబుగా నె వై శ్వానరజాస్టీలలు నెలికి నిగుడం బాదాభిఘట్టనంబున మహీత 

లంబు గృక్కదల వాష్టఘూర్జి తతరంగంబుల చేతమకరాలయకరబుతో భింపం గర 

లాఘవంబులబు మెజియ.6 నొండొక సేపు మహాద్భుత ప్ర ప,కారంబునం బోరి రప్పు 

డాసు గ్రీవుండు కుంభునిం బట్టి త్రిప్పి సముద్రంబులో వై చిన నతండు తొల్లి 

రమావల్ల భునిచేత నైవం బక్నమందరా చలరబుకర ణి జలళశాళిం బడీ పతన వే 

గంబున “"రసాతలపర్యంతంబు చని వెండియు బెకి నిర్ణమించి రయంబునం 

బి తెంచి (క్రుద్దుండై. సునీ గీవునివమంబు వజ వేగం బగుముష్రీం బొడిచిన 

నెమ్ములు విజిగి కస కోశితోల్కీ రం బై జె బహు, ప్రకారంబుల వ వ్రయ్యలయ్యెన ప్పుడు 

వజ్రినజ్రని ఉ్పీవనంజాతజ్టలనజాగ్టలం జ నమేరుశే లంబునందుం బోలె 

దన్వవంబునందుం చేజంబు ప ప్రజ్వలితం బయ్యె నంత కసున్నీ గీవుండు దానికిం నో 

వీంచి వజ డ్రకల్పంబును నర్చిస్టహ న న ఏక చరవిసుండలసము వ్ ప పృభొంబు నగుముఫ్ట్వ్ 

నమర్చి 'హూనవునివమంబుం బొడిచిన నక్కుంభుండు తత్వంహారంబున భృశ 

తాడితుం డై విహ్వాలుం డై గతసత్తుష్ణం డై శాంతి నొందినపావకునివడువున 

నాకాశంబున నుండి యదృచ్చ జాజిపడిన దీ ప్పరశ్మ్శి యగులోహి కాంగుని 

పగిది మహీతల౦బునం బడి విగతాసుం డయ్యె న నప్పుడు సు గ్మీవముస్టీభగ్నుం 

డె డై నకుంభునిళూపంబు రుడ్రాభిభాతుం డై నసూర్యునిరూ పంబుపగిదిం జూపాక 

ని శ్తెజంగున మహాబలుం "చసకుంభుండు భఛీమపరాక్రముం డగువానరవల్ల ల్లభుని 

వేత రణంబున వాతుం డగుచుండ వనశే లనాగరనహీతెంబుగొ ధరాచక్రంబు 

చలించె రాశుసు లెల్ల నధికభ యభ్రాంతచిత్తుల కనుకనిం బటిచి రంత నికుం 

భుండు సు గీ గ్రీవునిశేతవాతుం డై జె నకుంభునింజూొచి $ కోపానలజాషలాజాలంబులం 

గాల్చుచుస్నవాందుపోలె నవ్వాన లేంద్రునిం జుటిచుఆఅ వఏశ్నీంచి సన్నద్ధపుష్పు 

దామనిబద్ధ ంబును జందనకుంకుమా దిస్టర్చితప ంచాంగుళిముద్రా ద్రాముద్రితింబును 

నగేంద ద్రశీఫిరోపమంబును హీమపశీపరిశీ ప్తంబును వజ బ్రవిద్రువభూవ్తంబును 

యమదండనన్ని కాశంబును రభ యనాళనంబున్ను శ్థక్ష క్రధ్యోపనన్నిభ ౦బు నగ్ను 
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పరిఘంబు గొని వివృతనదనుండై నింగి పగుల మహోధ్వని గావించుచు నతో 

గతం బై ననిష్క_ంబు చేత భుజ గతంబు లగు కాంచనాంగదంబుల చేతః గర్లగతం 

బులగుమృష్టకుండలంబుల చేత విచిత్ర సునుదాముంబులచేతం గరగతం బె నపరి 

ఘంబుచేత నానావిధభూషణంబుల వేత నిం ద్రధ నుశ్చంచలాకలితం బె ననీలమే 
ఘంబుకరణి ఘోోషయు క్షం బై నవిధూను పావకునిమాడ్కి. శోభిల్లుచుం బరిఖా 
గ్రంబున స్ప్తమజోవాత గృంధిని విరియం దట్టుచు గంధర్వభవనో త్రమసహి 
తంబుగా నలకావురంబును సర్వ దేవతా మందిరసహి తంబుగా నమ రావతీపురం 
బును దారకాగృహూనక్ష త్ర చంద్ర మహాగహసహితంబుగాన భస్థ ఎలంబునుబరి 
భ్రమణ౦బునం గవీంపం జేయుచు జగంబుల నేర్చువిలయ కాలాగ్ని చందంబున 
వానరబలంబు నేర్చుచు ననివార్య ప్ర కారంబున రణ శ్రీ డసలుపుచు విహరించు 
చున్న నద్దానవునిమోల నిలువనోపకవానరులును రాకు సులునొభ యంబున( 
బణినం దొడంగి రప్పుడు. 1717 

ధ్రుడు హనుమంతుడు నికుంభునితో యుద్ధము సేయుట. యుధం 

. అనిలతనూజు. డొక్క. డచలాకృతి సుస్థిరుండై గజేంద్రవా 
వ 

_స్టనిభ కరంబులం ద్రైబలసా లములం గొని ఛీమణోద్ధతి 

న్షనుజుని మ్రోల నీల్చుటయు6 దప్పక కన్లొని వాం డుద్య్తుండై 
ఘనపరిభుంబు దడ్రివ్సీ బలగర్వ మెలర్బ వై చె జొమ్మునన్ , 1718 

. అడరి యటు వైన నయ మోహాఘాయుధథంబు 

వజ్రనిభ మైన పొవనివతమందుం 
దా(కి వెన నూజుతున్క లై ధరణి బడియె 
నంబరంబున నుల్కా శతంబుపగిది, 1719 

. ఆకవీవరుం డీగతిం ద, ద్భీకరపరిభు ప్రహారవీడితుం డగుచు 
న్ఫూక ంపమందు భూరిది,నౌెక శె శలంబుభంగి నపుడు చలించెన్, 1720 

* కట్లు చలించి యంతలోన నూలొ,ని. 1721 
ఎర్టుథా సానుమంతుడు నికంభునిం జంపుట, చఖుణుం- 

ధిరుండై వాతూలకు,మారు(డు మారుతము క్రియ నముందరయు౦ డై 
సారముకొలంది గృక్కున, వే రలుక న్వానిజొమ్ము వీడికీటం బొడిచెన్, 1/22 
పొడిచిన వానియురంబున, వెడ చెడ ర కృంబు పొడమె నిలయసమయనుం 
దచుడుగక నీలాభ్రాంబునం, గడువడి గో కెటబరుమెలు (గు గలిగినమాడ్కి_న్, 

. దానవో త్తముండు తత్స9హారంబున, నవళుం డగుచువ్రాలి యంతలోన, 
దెలిని నొంది లేచి తెంపున నమ్మహో,బలకుమారు గ్రుచ్చి ప్లై నప, 1124 

: టప్పుగం గుంభకర్ల తన యోద్ధ ఎకుం డై నసమిరపుత్రునిం 
దప్పక చూచి రాతుసులు తద్దయు. జిత్తములంధు సమ్మదం 
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బుష్పతిల న్నికుంభునిమహోద్ధతి మెచ్చుచు దుర్కదాంధు లై 
యుప్పరవీది నిం జలదోగరవంబున నారి శెంతయున్. 1725 

నీ, వారలహర్ష సమిారితనాద౦బు విని సృషదశ్వనందనుండు గినుక 
రెట్టింప దిట్టయె దట్టించి వీడుగున కెన మొనవీ కికిట దనుజుణొొమ్ముః 

బోడిచినభుజన త్వ “వెడల నాతండుదన్నువిడి చినా లముమాడి,_[బుడమిః బడిన 

గాళ్లంజేతుల వాని గడునడి మర్దించి యురనుపై6 గూర్చుండి యుగ భంగి 

శే, చెగువ నసీగం బట్టుకొని మెక ద్రివీ శె చెల 

శిఖరమున కెన మున తచ్చిరము ద్రు దుంచి 

వై శె ఏనువీడి నున్న దేవతలు పొగడ 
దనుజు లవిధిం గనుంగొని తల్టడిల్ల, 1726 

చా, కూ రాత్తుండు నికుం భు. డీగతి రణశ్షోణీనలిం గూూలిన 

నన క్రియ నాకనంబు పగిలె క్లోణే ధ్రము లూక నం 

హోరాసు ల్విను ముట్టి పొంగి పొరలె న్ఫూచ క్ క నుల్లాడెం బ్ర 

త్వా రానంబు లొనంగ దిక్కు బతిచిత్రాకారు ల్ల రందజున్. 1727 

వ. ఇట్లు మహాద్భుత ప్ర కారంబున రణంజునం గూలీననికుంభు నవలోకించి యం 

తకు మున్ను వానరుల మార్కొని నమాగతరోములై చారుణప్ర కారంబున 

రణంబు గావించుచున్నరాశుసులు పోరు సాలించిభయభ్ర ంతచిక్తులై బంకకుం 

చాజీరి వానరులును నొంతదూరంబు నారలం దణిమి 4 రమణ "హనుమంతుని 

కడకుం జనుదెంచి సంప్రచ్చాష్టచిత్తు లై వినుకించి సింహనాదం బులు గావించి 

దంతం గుంభనికుంభు లొలంబులోం గూలుట విని రావణుంకు పరమోమర్షి యె 

సుుతాగ్నిచదందంబున వ మండీ కోధకోకంబులు మనంబున జెనంగొననొ శ్ కింత 

సేపు విచారించి తనయమో,ల నోన్నఖరపు త్రం డై నమకరాతు విశాలాతు నిరీ 

శీంచి యిట్లనియ, 1728 

క. తడయక నాచే నొజ్జ, ఫుండవై మకరాత నీవు పొలుపుగ సేన 

న్విడువక గొని చను మా+జికిం బొడిచి గెలువు మదిచరుల భూవరనసుతులన్, 

చ అన విని శూరమాని యగు నమ్మక రాముడు శాట్ నేశ్వరుం 

గనుంగొోని చేవ మోసనుపు గాదన నొకుం దరం'బె యిప్పుడే 

చని భుజవి క్రమం బలర సర్వవనాటచమూ యుతంబుగా 
జ నపతిపుక్తులం దునిమి చయ్యున నీకడ శేగుదెంచెదన్, 100 

కో, అని పలికి యతండు దశా,ననునకుం ప్రీతిం బ్రదతీణంబుం బ్రణామం 

బొనరించి విశద మగుత ద్భృనసద్ద ము  నిర్లమిరచి కడు వేగమునన్, 1781 

ఆ, తనదు మోల నున్నదళ వాయి. గనుగొని; సంగ రార మైనస్యందనమును 

వికతభంగి నొప్పు చతురంగబలమును, సై నన్టీనాథ తేమ “నత్వరముగ. 1182 

చ, అన విని వాండు గృక్కున శతాంగము నగ చమూక దంబముళ 
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గ్ 'నళొని తత్సమిపమునకుం గొని తెచ్చిన నాతం డంత స్యం 
దనమునకుం బృదశ్నీణ మొనర్చి రయంబున దాని నెక్కి సూ 
తుని గని చెచ్చెర న్రథము దోలుము నీవని పల్కి యుద్ధతిన్ 17080 

పీ అసురుల జూచి మో రందబు6 గడు సావాసంబునం గపులతో సంగరంబు 
గావింపుం డేను రా తసనాధుం డగుదశ కంఠకుచే రామలక్ష్మణుల వధము 
నందు నియుక్తుండ నైతిం గావున చేయడు కడువడి వారిపై నడరి తీవ్ర 
శరముల వధియించి ఆాఖామృుగస్వామి సోవుం దెగటార్చి యు గ భంగిం 

తే, నవల వై శ్వానరుండు కాజుడని నేర్చు,కరణి వానరై న్యసంభుముల న్నాక్ష 
మించి భుజగర్వమున విజృంభించి విశిఖ,శిఖ దహించెద దానవ శకెళ్లులార, 

రుడు మక రాక్షున కశుభనిమి త్తీంబు లగవడుట, లిరురా 

వః అని పలికిన నమ్మక రాఘునివచనంబు విని బలవంతు లగురావ్షను లందజుం గా 
నువూపధరులై నానాయుధోవేతుల సమాహితులై వింగ ₹తుణుై మదోన్మ 
త్సులై యుద్ధా భికాంతు లై దంస్ట్రా/శ రాళవదనులై భయంకరా కౌరులై మత్త 
మాతంగంబుల భంగి ఘీంకారంబులు సేయుచు భుజూన్భాలనంబు గావించుచు 
నభూతపూర్వ లేజోవిశేషంబునంగ్రాలుచు సమరసన్నా వాసింరంభవిజృంభితు'లై 
మహాకాయు౦ డగుమకరాతునిం బరి వేష్పించి సమాహతళంఖకాహళ భేరీనినా 
ద పురస్పరంబుగా నట్టహోసంబున ర్రణంబునకు వెడలి రప్పు డాకస్రికంబుగా 
నారథికరంబుననుండి ప్రతోదంబు జాతీ పుకమిం బడుటయు ఖర పుత్తునిరథంబు 
ఎవి నె తన మణిధ్దుజంబు వితిగి కూలుటయు రథసంయు కంబు లగువాయం 
బులు వికృమువర్ణితంబు'లై దీనముఖంబులై కన్నీరు నించుచుం జరణంబులు తడం 
బడం జనుటయు. బవనుండు ఖరదారుణుండై పొంసుయు క్తంబుగా ఏచుటయు 
నివి మొదలుగా. గలదుర్నిమి త్తంబు లనేకంబులు విలోకించియు ఏీరస త్రము 
లగుటంజేనీ చింతింపక గజమహీ పాంగతుల్యవర్టులగురావ్ సు లేన యేన 
తేల మిగిలి వానరులం బరిమా ర్చెద నని పంతంబులు పలుకుచు జరణసంఘుట్ట 
నంబున నుహీశల౦ంబు కంపింపం జేయు చు నతిసమ్మర్దంబుగాం ద్రోచి నడిచి రంత, 

ఆ. ఆజికి నిట్లు వచ్చుముకరాముని దన్వలం జూచి రుష్టులె 
భూజచర ప్రవీరులు చమూపతి చోదితులై రయం౦ంబునకొ 
రాజితీవృశసంఘములు తాళ్లు కరంబులం గ్రాలల గ్రవ్యభు 
గ్రాజలతోడ ఘోేరసమరం బొనరింపలోల బూని రయ్యెడన్, 1786 

ఉ. వారల జూచి రాక్షసులు వారక రోషపరీతచిత్తు ల 
డారుణభంగి చాంకీ రిటు తప్పక ము న్నలచేవదానవుల్ 
వేరినమాడ్కి, నయ్యుభయ సేనలవారును 'జేరి ఏంశతోం 
బోరిరి సింవానాదములు. భూరిపరాగము నింగి ముట్టంగన్. 1% 



యుద్ధకాండము, 651 

క, సాహాసమున నయు్ఫభయసృమూహంబులు నుచ్చరమున ముస్టామ ప్రీ ౯ 

బాహాబాహీ గచాకచ్చి నావాన మొనరించె నస్పుకద్భ్బుతభంగిన్. 1786 4 

రురు మకోరాము డు వానరులతో యుద్ధము చేయుట. చ్రధం 

శే, కరుచరులు మోజే నిగిడించు తరులు శిలలు 
సాంద్రముగ మింట బర్వి తత్సమరవిధముం 

జూడ వచ్చిన 'వేల్పులదూడ్కి_గములు 

నాట నీ వయ్యె నది యే మనంగ వచ్చు. 1789 
క్క తెగిసడెడుతీలలు కొడువడి, గగనంబున కెగయుతలలు గానంగ నయ్యకా 

మిగుల రణలమ్మీ ముద మొ, ప్పంగ నాడెడుకల్వపూలబంతులనూడి్కిన్. 

చ, శిరములు కూర్త్మముల్ చదల జందిన హేతిరజంబు సెకతం 

బురుకరు లుగృనకృములు ప్రోఖసదాయుధ ఖండము ల్ఫణుల్ 

కరములు మనము ల్రణతురంగము లొక్కట యానపాత్రముల్ 

వజల రణానని న్రుధిరవాహిని పాజె నొకింతలోపలన్, 741 

చ గిరిచరు లుగృభంగిం బరంగించు నగంబులం బ్రస్తరంబులం 

బరశుగ దాసికుంతముల బ్రద్దలువాపుచు గండు మోతి ము 

ద్దరముల మోది సెన్షదల వట్టి శరంబుల గ్రుచ్చి గత్తులకా 

నజికీ నిశాటవీరులు రణంబున6 ద్రుంచిరి వారి నుద్ధతిన్. 1142 

ను, మకరాతుండును భూనభంబులు చలింప న్తైర్వు మోయించుచుకా 
వికట భ్రూకుటిదుర్నిరీకు డగుచు వేయేసి బాణంబు లొ 
కొ_కమువ్థ్వీ నృవరించి వేవు రురుకాయు బ్లూలంగా నేయుదు౯ 
సకళుండై విహరించే వానరచమూసందోవామధ్యంబునన్, 1148 

తే, అతనిప్రాపున నిర్భయు'లై సుపర్వ 
వీనుతు లొగి మచ్చరంబున విచ్చలవిడి 

వానరబలంబు సొచ్చి యవార్యభ గి 

జించి చెండాడం దొడంగిరి చిత్రగతుల, 1214 
చ. గురుబలు -లై నదానవులకో లల కోర్వక వానరో_త్తము 

ల్పరువడిC ట్రాణభీతిమెయిం చాఆింగగ6 జూచిన వారి? జూచిని 

ర్లరవిముతు లమద్విజయరాజితు లై క్డు సంతసిల్లి శే 

సరుల క్రియ న్నినాదములు సల్చుచు వే దజునుంగ జొచ్చినన్, 11745 
ఉ. వారల జూచి రాఘవుడు నానరులం బురికొల్సి చాపమా 

ర్వీరవ మాచరించి సంవికా ఛదము ల్లల సర్పరాజులం 
గేరు ప్రచండ కాండము లొగిం బర;గించి యొకింతలోన చే 
వారులభూరిదోర్చలరయం బడంగించెం బ్రతాప మేర్పడన్ 1146 
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క, పాజెడునిజ సె న్టీము గని వారిందుచు ఖరసుతుం డవార్యగతి వారిం 

చేరుకరిభంగి రాముని, జేరి కినుక నెత్తి కెక్కం జెచ్చెరం బలికెన్. 

_ంధ్రుద్దు నుకరాక్షుండు రాముని విరస్క...రించుట. చుం 

ఉ. మేఘము వంటి నీకురుసమిోరుండ చే నిదె నచ్చినాడ నో 

రాఘవ నీకొనంగెదం దిరంబుగ నిప్పుడు దగ్గీంద్వీ యుద్గముకా 

లాధున ముంది పొజిక చలంబునం బోరుము నిల్చి శీకరా 

మోఘనముదీయ'కారుక వీము_క్షశరంబుల గీణటం చెదన్. 
చ, అనిమిప సిద్ద సాధ్య గరుణడాదుల కాజి నదయ్యుం డైనమ 

జ్ఞనకుని రాతీస్తోత్తముని మె సె న్యయుతంబుగ నాండు దండకా 
వనమునం ద్రుంచినట్టిపగ వాని నయు_క్షవిచారు ని న్ననిం 
గనుంగొనిసరత రోమ్ నుధికం బగుచున్నది యంతకంతక్రున్ , 

శా,ఆ కాలంబున నమ్మహావనములో నచ్చోట రాజేంద్ర నే 
లేకున్న స్పృలశాలి ౩ మజ్జ నకు దోర లోద్లతిం జంపంగా 

నీకుం జెల్ల మహాధనుర్దరుండ నై "నిక్కోంబు చేనున్న న 

సోకా నేకళిలీముఖంబులి నినుం దోడోడ మర్దింపనే, 
యు ఎప్పుడు చూతు రాము ని65 చెప్పుడు ద్రు దుంతు నటంచుం గాతుకం 

బొప్ప దినంబులం గడుపుచుండ (గ చేట! బె వికంబునం 
దప్పక నన్ను6 జేరితిని తద్దయు నాట డస్సి  శానలో 
దప్పిం జరించు కేసరిని చావమృగం బది చేరినట్లుగన్. 

చ, విమపరిదిద్ద నుద్విశిఖ వేగమున న్వెన నీవు వ్రేతరా 
డ్వ్పిషయగతుండ వై కడువడిం దగ నింతేకుము నణోర్వి నీ 
యిషువుల. గూలి యావలని శేగినళూరులం గడె దిఫు పౌ 
రవము కలంతకాల మవివోధముగా( బని సీయ చేర్చే, 

చ, పలుకులు వేయి మేటి కింక బాగివనందన చేడు పోరిలోం. 

దలంగళ సర్వలో కములు 'తానక తేజము మత్స్ర)తాపముం 
గలయం గనుంగొనంగలవు ఖడ్గ్షగదాశర బా హుయుద్షనుం 
దలయక నీవు నేర్చిన క్రీయం వడ వేల "పెనంగు ముడ్లేతిన్, 

1747 

1148 

1749 

11050 

1751 

11752 

1158 

వ, అని పలికిన బహు ప్ర? లాపీ యగుముకరాతునివచనంబు విని ప్రవాసించుచు 

ఖరాంతకుం డిట్లనియె, 
చే, కండక్రొవ్ర్టనం ేడ్చాటుగాన కట్లు, రి త్తపలుకులు వేయేల ప్రేలె దీవు 

1154 

రాతసొ ధమ సం ప్రహోరమున గాని, వా గృలంబున( గలుగునే వై రిజయము, 
చ, అనురకులాధమా వ మును రణావని నీజనకుం ద్రినుస్తకు 

. విస్టసువక దూఘణు న్ఫువనవి శ్ర శుతులం బదునాల్లు వేలర 



యుద్ధకాండము. £85 

క్క_సుల వధించు టొక్కో_పని గాదో రణంబున నిన్ను. జంపి నేం 

డసమున గాకఘూకశునకాదుల కిచ్చెద నీదుమాంసమున్ + 175 

ంఢిశు నుకరాతుడు రామునితో యుక్టము. సేయుట. శిహీ 

క, అని పలుక నపుడు కోపము, మనమున కెట్టింప ఖరకుమారు(డు రఘునా 

థునిమోి6ద నవిరళంబుగ, వనడముచందాన బాణవర్ష ము గురిసెన్ , 1157 

క, ఆయంబకముల నన్ని6టి, సాయకవర్శ మున: బెక్కుశకలంబులు గాం 

చాయక ఖండించిన పా,మాయతేపుంఖములు మెజియ నవి భువి వ్రాలెన్. 

క, శరనిధులు పొంగి పొరలంగ, ధరణి యదర మిన్ను వణంక దరుచరులు నిశా 

చరులు వెజలగంది చూడగ, ఖరసుతునకు రాఘన్రనకు గయ్యము ససిర్చన్. 

చ, ధనువులు హాారి్టీ నాదము లుదంచిత కాంచన పుంఖదీ ధితుల్ 

ఘనతరకాండముల్ గలిగి కయ్య మొనర్చిరి వార ల ద్రిభి 

ద్ధనువులు గర్జితధ్వనులు దట్టపుం గారుమెటుంగులు న్సిలా 

వేనులును గల్లీ యమున సాంద ద్రఘనంబులు పోరుచాడ్చూనన్. 1760 

కం మకరాయు “డేయుశేరములు, ప్రకటితముగం దునీమివై చు రఘువీభుం. డాభా 

నుకు లేంద్రుం జేయుశరములు, మకరాముండు దునిమివై చు మార్షణవితతిన్. 

క, ఖరరివుఖరనందభీ,కరకరపరిము క్షసాయకంబులు నభము 

నరణియు దిక్కులు శరధులు, కర మరుదుగ నిండె నెందు గన రాకుండన్ . ! 62 

క, అపు డిరువురు రణవిద్యా, నిపుణు లగుటవలన శింజినీధ్వని గుటిగా 

విపులశరము లేయుచు ఛై ,ర్భపరీతాత్ము లయి పోరి రద్భుతభంగిన్. 1168 

న. 9 ెక్కు_వతక్కు వలు లేక కొండొక సేవు నానాప్రకారంబుల రణంబు గావించి 

రంత. 1164 
రురు రాముడు మకరాతునిం జంప్రట. థ్రైళుం- 

ఉ. ఆనర నాథ వర్యు. డఖలాస్రువిదుండు మహాభుజుండు జ 

న్యానతవై ర రామవిభుం డల్క జనింప శ రాష్ట్రకంబునక్ 

వానిరథంబు చక్కడిచి వాజుల గీటణంగించి 'సారథి౯ా 

నూనక చంపి ఏ ల్వీజిచి మారణవిద్ధునిం జేసె నుడ్లతిన్ 1165 

వ. ఇట్లు విరథుండై మక రాతుండు ధరకు లంఘించి పాలివోనిబంటుందనంబున 

యుగాంతాగ్నినమ ప్ర భంబును దివృహాటకవలయమండితంబును సర్వభూత సం 

త్రాననంబును గాలాయసనిర్హితస్వరాపంబు నగుళూలంబుగొనిమిణుంగుటు లు 

"సిదర వేయిమాస్లు ద్రిప్పి విసరి వై చిన న “క్రైజంగు విలోకించిరాముండు వజ్ర 

కల్పంబు లగుమోండువా డితూపుల దాని ఖండించిన నమ్మహాళూలంబు ర
ావో 

చాణార్హితంబై ఏజేగి యాకాళంబున నుండి మహోల్కపగిది. మండుచుం 
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బుడమిం బడియ నద్భుతకర్షుం డగురాముని చేత నిహాతంబై నతచూలంబునవ లోకించి మింట నున్న వేల్పులు సాధువాశన్సంబుల రాముని ద్రిశేంసించి రంత, 
మ, తనళూలం బటు భగ్నమై పడిన నద్దెత్యుండు సంక్రుద్ధుండై 

ఘన మువ్టిం గొని లీ తిష్ట యనుచుం గట్టల్క దీపవింపంగాం 
జను బేరం గని రాఘవుండు నియతి స్పప్తార్చిరస్త్రుంబు గ 
న్నన సంధించి సురారిపై. బజిపె మంట ల్మింటివై6 రమ్మన 1161 

కే, అసుకుం డమ్మహనీయానలా స్త శిఖల, దగు(డై భాతి వె బడి తేళ్గ ణంబ 
చాలు 

తరుచరులు సంతనీంప నిర్ణరవిమతులు, టీచ్చవడి సూచుచుండంగంజ చ్చెనపుడు, 
వ. ఇట్లు తీొమ్మిదవనా(టియుద్షంబున రాముండు వమకోరాతునిం బరిమార్చి విజయ 

లకీ నధిగమించి పృకాశించె నప్పుడు. 1769 
ఉ, ఆలములోన రాఘవవరా స్త్రృవిశీర్ల శరీరుండై మహీం 

గూలినదై త్ర నందనుని గోత్ర విరోధికర (ప్రము_క్రదం 
భోళివిలూనవతు మయి బోరనం గూలిన శె లము న్సలెం 
బోలంగం జూచి వేల్పు లతిమోదము నొంది నుతించి రవ్వభున్. 170 

-ంధ్రుర్టు రావణుడు యుద్ధమున కింద్రబిత్తును బంపుట. శ్రుయుఆా 

వ, అంత, 1771 
క, మక రాతుండు వాతుం డగుటకుం జకితుండై దశముఖుండు వాలం దవీంచె౯ా 

వికట భు9కుటీబంధము, ప్రకటితముగం గోపయు _కభావము చెలుపన్. 1772 
వ. ఇట్లు శోకరోషభాయంబులు మనంబున ముప్పిరిగొన. గొండొకనేపు తలవాంచి 

యూరకుండీ వెండియు నొక్కింత థైర్థం బవలంబించి యింక నేమి సేయు 
వాండ ననీ చింతించి తేన మ్రోల నున్నళ కృజిత్తు నవలోకించి యి ఓనియె 1718 

ఉ. వీరవ రేణ్య నీవు బలవీర్యముల౦ గడు మేటివారిలో 
ధీరుండ వట్టు గావున నదృళ్యుండవై పరిదృశ్య మానుల 
న్యోకుల రామలక్ష్మణుల వేగ వధించి తదంబకంబులం 
దీజీనవారి నెవ్చుగలు దీర్చుము చేర్చుము భక్తి నాపయిన్. 1714 

చ, అనుపషమశౌర్యుం డై_నదివిజాధిపునంతటివాని నాజి నో 
ర్చినబలశాలినయ్యు సుత శేఖర నీవ్రు రణంబులోన శా 
ముని నొకమ ర్యృమా శ్ర కుని భూజచరాశ్సితు నల్పు దుర్చలుం 
దునును కువేక్ష6 చేసితివి ద్రుంగండె నీ వని నిక్క. మబ్లినన్* 17706 

క అని పల్కి, ఏడుకొల్పినం, బనివినియెద ననుచు నతండు పైనంటబె గృ 
క్కు,నం దత్సదనము వెలువడి, చనియ న్మఖభూమి కపుడుసంభ్ర మ మెసంగన్, 

౨ఫ్రిర్టు. ఇంద్రజిత్తు తనకు జయము గలుగుటవై యిని దేవు నారాధించ ట, చైతుల 
వ. ఇట్లు దశభుదివసంబున యుడ్జార్థం బరిగి యందు. గల్పోో _కీప క గంబున ననలుం 



ర 

యుద్ధ కాండ ము. 6ర్ర్ 

బకివ్వీంచి ర క్రమాల్యాంబరాభరణగంధాలంకృతుం డై మాంజీదండోపవీతం 

బులు దాల్చి యచట ఖట్వాంగధ్వజంబు నిలికి కపాలాసనారూథుండై స్తుక్చు) 

వంబులును ర కంబు నినుపపా శ్రీల నిడి త్రికోణాకారనిరి, త యెన వేదకికశ 2 

భాగంబునం చెట్టి మౌెనంబు "ఫేరయించి యథర్వణమంత్రంబు. లుచ్చరించుచు 

నయోమయంబు లగున్రుక్చు వంబులంబట్టి తాండ్రిసమిధలును దిబలును నర్షప పం 

బులును జకువ్రును హోమం చేసి పోోమాంతంబునందు జీవయు కృంబైె టై నక్ఫ్న్ల 

చ్భాగగళంబు కరవాబంబునం దెగ వ్రేసి పూర్ణావాుతి గావించిన ; నయస్టిగ్ని చే 

వుండు విధూనప్రదశ్నీణావ ర్రకిఖుండై విజయలతణంబులు కేటఫడ వెలుం 
గుచు హవ్వంబుమ ప్రతిగహి అంచిత ప్తహా టకసన్నిభుండై కుంకంబువలన వెల్వడి 
పొడసూకి దివ్యరథంబును దివ్యా, స్త్రంబులును దివ్యకవచంబును దివ్యృచాషంబు 
నొసంగిన నన్తుహానీయకథం చారహంచి కంక టంబుదొడిగి తూణీకంబువిగిం 
చి చాపంబు గైకొని నారి సారించుచు బ్రహ్మాండకర్పరంబు పగుల సింవానా 

దంబు చేసి శంఖం బొ త్రి దివ్టిమణివ ండనరోచులు దిక్కులం బిక్క_టిల్ల రాత 
సాంగన లిరుగకల జారుచానురంబులు వీవబోండ డరచ్చత్ర ంబుశీర్థోప పరిభా౫ం 

బున నలర భేరీనిస్సాణధణంధ ణశబ్దంబులు బోరుకలంగ కశాంగమూతంగతు 

రంగ పదాతినక్షంబు లనేకంబులు వెన్నాడీ నడువ రణో తావామాననంబునం 

జెలంగ నమోఘప్రతాపదీవి పితుందై వివిధాట్టహోసపూర్వకంబుగా రణ౦బునకు 

వెడలి యుద్దభూామికీం జనుచెంచునపుడు సమారోవితమహాచాపం జె వాజి 

చతుష్టయయు కంబెత్రప పనీయ పరి చ్చృడం టై సౌనర్ర ర్లనలయకో భికం బై యంతన్రాన 

న క్రియు క్షంబైదీ ప్ప ప్పపావశస సన్నిభం బే చం ద్రార్థచంద్రా కార చనావిశేమనా రాచ 

శోభితం వె వై డూర్య శేతుసమాలంక కృతం బాలభానునిచంనంబునం చేజ 
రిల్లుచున్న శే క్ర జిత్తురథంబు దవ్వుంం జూచి వానరులు భయణభా/ంకచిత్తు'లై 
రప్పు డాయిర ద్ర బిత్తు రథంబుతణోడ నాకాశంబున శకెగసి రాతుసుల నందడణి 

నవలోకించి యిట్లనియె. 1771 

చేడు రణంబులోన రజనీ చరులార నృపాలవుత్రుల 
న్వాండిశరంబులం దునిమి వాలిజవాయుజముఖస్టకీళులం 

బోండిమి మిజు గీటణంచి భూమి నవానరం గా నొనర్చి బ 

ల్వేడుకతోడ సౌఖస్టపదవి న్లయ మిచ్చెద దైత్యభ_ర్తకున్. 1718 

రురు ఇంద్రజిత్తు వానరులమి6ద( బలు డజుంగుల చాణవర్ష ము గురియుట. శ్వుర్థుం- 

అని పలికి యవ్భశ్యుండై, వినువీదిం దిరిగి వచ్చి విబుభరిపువరుం 

డనుపమశరవర్ష ౦బును, వనచరతతిమోందం గురీసె వనదముమాడ్కిన్. [119 

. ఆశరవృషి.కిం “వలి యాస్యము నెత్తంగ లేక భీతులై 
కీశులు కొంద ఆంబునిధి శ్రే వకు చాతికి కొంద జాజివి 

ద్యాశరధి న్మహోకరధి దాశరథి నృరణంబు చేయండి ర 



656 గోవీచాథ రామాయణము 

ఛ్యాశ గతా ద్రి కందరములందును డా(గీరి కొంద తాస్ర్తులై. 

G, ఆయసు శేంద్రు డీట్లు వివీనాటుల6 గాండముఐ నృడల్బ్పడం 

జేయుచు వచ్చి యొ క్కెడ. ద్రిశృంగయు తొద్రుబ భంగిం బొల్లి రూ 

చాయకు డాయకుండ శరజాలము లేయుచు రౌద్రమూ రుల 
పాయక మై న్య మధ్యమున భాసిలుచున్నన లేంద్ర సూనులన్. 

ఉ. మాచి నిజంబు వీలె నృపసూను లటం చటు నిశ్చయించి దో 
పాచరవంశ శేఖరుండు చాపము సజ్యము చేసీ ఘోరనా 
రాచపరంపర ల్పబటుదెజుంగుల. బెల బరంగించె జన్యవి 

ద్యాచతురత్వ మేర్పక లయాభ్రము దారుణవర్ష ముం బలెన్, 
కే మజీయు నానై రృతుండు దివ్వ మంత్రళ కి 

షా శాక 5D 

రథముతో. గూడ గగనమార్లమున కెగసి 
సంచరించుచు దృష్టి నోచరుండు గాక 

ఘోరశ తకోటినిభశర కోటిం బంచే. 

. పెనువెల్లువకై వడి నడి, జనుదెంచుసు కేంద్ర వై రిచాపవిము క్ర 
స్వనయు కశరాభఘం వా, భునులకు వారింప నలవి గాకుండె ననిన్. 

ఉ ఏకుని చెప్పవచ్చు నసుశేం డ్రకుమారు' శొనక్చు ఫూోరసం 
గ్రామవిధంబు తన్నిశిత కాండకృత వ్రణజాతర క్షధా 
రామిళితాంగు లై ముకుజరాజులు జేవుజు కుర తోడియు 
ద్దామనగంబులో యనంగ దద్దయుం జూడంగ నొప్పీ రయ్యెడన్, 

ఈ 

ఉ. అంత నొకింతసేపునకు నారఘువర్వ్యులు ఛైర మూంది కా 
లాంతకదండతుల్యవివిధాంబకము ల్పైస వింటం గూర్చి రో 
దోంతర మెల్ల నిండ రయనూర నిగ్గీడ్సి దతాస్యసూతి వై. 
బంత మెలర్ప దీవ్రపటు బాణచతుస్థయ మేనీ రుడ్షతిన్, 

ఉ. ఆరజనీచ రేంద్రుండు దురంతనిశాచరవౌోా య బన్ని యె 
పారంగ దిజ్నభోగత సమ స్తచ రాచరభూత జాలముల్ 
సూరెల నెవ్వియు న్వెదకి చూచిన గన్పడకుండ సాంద్రనీ 
పోరఘనాంధ కారతము మద్భుతేభంగి సృజించె నుక్షతిన్, 

థు 
రుడు ఇంద్రజిత్తు రామలత్ష్రణులమా (ద చాణసర్ణ ము గురియుట, శాణిం- 

తే, కదిసి జడివాన గురియు మేఘంబులోని 
_స్తనితములభంగి రథ నేమిచాపనిస్వ 
నములు విన వచ్చు. గాని త త్తివిరమందో 
గాన రాదయ్యె నింద్రారికాయ మపుడు, 

చ, దనుజవ రేణ్యపుక్తుండు పితామవాదత్తవరుండు గానం జ 
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యుద్ధకాండము, 

క్క_న నిటు దృష్టిగో చరుండు గాక తమోవృతుండై. ఫపురందరా 
శనిని భఫాను భానుసమసాయకము ల్నిగిడించి రాఘ వేం 

ద్రుని నిజలాంగనుర్మములు నొన్వంగం జేసె మహాద్భుతంబుగన్. 

కె, అంబుధారలచేం బర్వ్పుతంబుకరణి 

నసురవరతీవ్రనా రా చవాన్య మాను 

లయ్యు రాఘను లొక్కి౦త మొన సరకు 

గొనక కృతచాపశింజనీఘోమ లగుచు, 

చ. నిరుపమవికృమం బజర నింగ్కిం జూడ్కులం జర్వం చేసి వి 
స్పురదురుకంకప తృమణేపుంఖకి తాం కము బ్వరాస్త ముల్ 

పటిపిన నానిం దాకీం వెస భగ్నములై కద మోఘబాణముల్ 

వరుస నిక్భ తృభోగపణిపంక్తు కున వ నడిం సూల నుర్వరన్. 

ఉ. వ్రేటునం తోవ మున వీర్యము తేజము వృద్ది. బొంద దో 
పాటకులో త్రేముండు వివిధాననతిగ్య్మసువర్ష పుంఖక 

న్కోటకసన్నిభప్ర ప,దరకోటుల. చం బరగంచె సంతతో 

ద్లాటని శాంతే మార్వినినడంబు లజాండము వృయ్యం జేయంగన్. 

క, తక్క_క తద్విశిఖంబుల, నక్క_జముగ వాన్యమానుల నృపసూనుల్ 

స్రుక్కక పటుభల్లంబులం జక్క_లువావిరి తదీయకొతశరముంన్. 

ఉ. దానికి నట్ల రావణి ప్రకాప మెలర్పంగ విల్లు వంచి మా 

ర్ర్టినినదంబు -పెళ్లిసల వెక్కేస మైనప ప్రచండ కాండముల్ 
వే నిగిడింప వజ్ర క సమవేగమురై యవి రా దొడంగే మి 

న్నీనినమాడిక ౪ భాన్మరకు లేంద్రు, ద్రులమిందికి సేనమిందికిన్ . 
క, వచాయం గన్న దృష్టి క గోచరుండై. వి త్తజుల్లు గురిసిన క్రియ దో 

పాచరనాథసుతుండు నా,రాచపరంపరలు పజ పె రామునిమో:౭వన్, 

క, ఏవంకం బాటం జూచిన, నావంకం గురియు సాయకానారం బా 

రావణనందనశరవి,ద్యావి భవం వింత యనుచు నలవీియ ఫొగడన్. 

మ, శతరజూలంబులు గూర్చి యయుటకు వా స్తం బె_త్ర రాకుండ బు 

వమ్క_రవీథిం దనయున్మ్కి_ జూచుటకు వక్షం బెత్త రాకుండ భీ 
కరలీల న్లరకు న్నభ ం౦బుగకు చె చేకత్వంబు గల్ల నస 

చృరము కే "ల్యే నిగిడించె నొక్క మొగిం బర్జన్యుండు వృష్టింబలెన్ . 

లొ 

భన్? 

1790 

110 | 

1792 

17983 

1194 

1195 

796 

1797 

జక్వంకం గోదండ ముదతి మెజుయించు నొక చోట దిగ్గసాయకము చేయు 

నొకచాయ హరిభంగి హున్ముని ఫూోవీ.ంచుం గడువడి నొక క్రేవం గానిపించు 

నాకయారం జిత త్రయుద్దోదో్యగ మొనరించు నొకచెసం గురియంచునుపలవృ్షి 

నొకదారిం దననాను మకలంకగతిల జెప్పు నొకయెడ నదలించు నుగ్రలీలం 
168 
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ఆ, నొకటమాయంబన్ను నొక్కెడగలుషీంచు, నొక్కమూలంద్రుళ్లు నొకటనవ్వు 
విబుధవై ర యిట్లు వివ్హుపదంబున(, జిత్ర గతిం జరించెం జిక్కు,.పడక్, 1108 

ఆ. రాజసుతులు చెత్యరాజనందనము క, కరకృతతు తా భి జాతర క్త 

పూరసి క్తు లగుచుం బుమ్పీతకింఛుకు భూరుహూములభంగిం బొల్చి రపుడు, 1199 
క. ఈగతి ననన్యభేట్యుం, డై గురుతర బాహుళ క్తి నసమానశరో 

జ్వేగమున రాజవర్యుల, బాగుగ నెగడుపడం జేసి పటుకౌర్యమునన్, - 1800 

చ. ధనువు రథంబు గుణ్బ్ణములు తానును సారథియు నృ'తాకయుం 

గనంబపషకుంపం దీ వ్రగమనంబునం బెం బయి న్యాక్రమించి కాం 

చనవలయ ప్రదీ ప్పపటుశాణకితాగశ రంబు చేయు చు౯ొ 

'బెనకువ మూజువానరుల. బీనోగస పెంటలం జేసె నెంతయున్, 101 

విచ్చలవిడి నద్ధెత్యు(డు, చెచ్పెర నిగిడించునట్టి వితసాయకముల్ ON 

కచ్చజిం బిడుగుల క్రియ భూ, భృచ్చరతతిమి౭దం బడియె భీషణ భంగిన్. 

వ. ఇట్లు నుహాద్బుత ప్ర కారంబున నంతగానగతుం డై రణంబుసేయుచున్న శక్ 

జితునియాటోపంబు. జూచి సహీంపక లత్షైణుండు సం క్రుద్గుండై. రామభద్రు 

నవలోకించి యి ట్లనియె. 1803 

ఉ. గర్హితవ_ర్తనుండు దశకంఠతనూజుండు మాయం బన్ని యం 
తర్హి త కాయుండై కడుమదంబున నంబరవీధినుండి మూ 

చాడుల వానరో త్తముల నంబకి విద్ధులం జేయుచున్న వా. 

డర్హ్శమె సద్దుణాఢ్య మన కార్తులం బ్రోవ కువేతు సేయంగన్. 1804 

ర్, ఆలస్య మేటి కిశ నర,పాలమణీ యానతిము బ హాోసమునకా 
Rw 

వాలాయము నిఖథలాసుర,జాలంబుల గడియలోన సనుయింతు ననిన్. 1805 

యిరు రాము డిం దృజిత్తును వధింప నిక్చయించుట. ఈ్రుధుం- 

చ, అన వని రాము డిట్లనియె నక్క_ట యొక్క_నికై కుమార యీ 
రు యి 

దనుజుల నెల్లం ద్రుంచు టది ధర్శమె నీకది గాక భీతిమైం 

జనీయెడువాని ఛన్ను ననిసల్పనివాని నిరాయుధుం శ్రమ 

తుని ఫరణాగతుం గ్భపణు ద్రుంపంగ రా డనిలోన ేనికిన్. 1206 

. పాయక వీని వేజొక యుపాయమునం బరిమార్చ యత్నము౯ 
జేయంగంబోలు మిక్కిలి ప్రనిద్ధఫ ణాధరసన్నిభాస్త్ర ముల్ 

సాయకము న్వోసం బజువీ సాంద్రతరంబుగం గమ్మి యున్న యీ 
మాయ నడంగం జేయుదము మానక యవ్వల ఏీండు దోంచెడిన్. 1807 

, అంతట వానర ప్రవరు లద్భుతపీర్యుని తు దకర్తుం గా 
లాంతేకి తుల్యు మాయికు ననంతీబలాథ్యుని ఏనిం జూచి రో 
ధోంతర మెల్ల నిండ వడీ నార్బ్చుచు మాకుల జాళ్ల వీని మే 

sr 

$l 
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నంతయు నొన్వం జేసి రయమార వధించెన రుగమూర్వుె. 1508 

. మానద భూమి సొచ్చిన నమ ర్హజగంబున క్ నేగిన 

న్లానక మిన్ను ప్రా పాంకీనం గ గ్రమంబున వార్నిధిలో మునింగినం 

బూని రనాతీలంసునకుం 'హోయిన నుక్చరమా స్త్రుదగ్ధుంచై 
యూనముచిద్విపు ద్వి మతుం డిప్పుడె తప్పుక ధాత్రి, 6 గాంచడిన్ . = 

చుర ఇంద్ర, జిత్తు మూయా ను సీశను గటి ఎంచి దానిఐ సంపు అనాస. ధ్రైదురా 

వ, అని పలికి యక్క_కుత్త ఎకులతిలకుండు వానరే,హ పరివృతిం డై పాపకకుం కు 

రావణం ఖరిమార్పుటకుం దగిన వేగం బంగీక8ంచి సంపు నాఎంచిన న నన్యమో 

తుమనం జెతేంగి శావణనందనుండు రిణంబు నాలించి కయంబ'నం బుగ్రబు 

ప్రవేశించి బబనంతు లగుకుంభ క శ్లాదిరాక్షుసవిరులని ధనం నూ ఇచి కోగ్గోతా 

మ్రేతణుండై. మేరీతినై న సర్వివానరననునపతంబుగా ల చు క్షణులవకంచా ల. 

న్ యని "నిశ్చయించి యచ్చట నిలున కతిదయబణంరి నుం గూడి వ" 

దాషీరంబున వెడలి వచ్చి యువంబునకు 'సముద్యతు నై "ఇ నరామలక్ష్ముణు?: సు. 

ద్య|ోగంబు నూచి స్వగమనవిఘాళతంబుగా ' నెంచి తన్నిఐ-౭ణార్థంయు బవ వాచ 
మోవాకారిణి మైనమాయ నవలంబించి మోహనాాంబు మొ, యూవీవం 

గావించి రథంబువై సిడదుకొని కదషధవ్యవసితుం డై జె yy మజ? పంటు చెద 

వానరుల కభిముఖంబుగాం జనుచెంచుచున్ననతని £ విలోకించి నానకులు సంకు 

ద్ధులై శీలాపాదపంబులుగై కొని రణంబున కడరి రప్పు డాంజ నేయుం తొక్కలను 

-ంధ్రుర్టు హనుమంతుం డిం దృ జిశ్తుసిమో (ది కడలులు. చ్రైదుం- 

దురాసదం బె నసరీతంబు గొని వానరులం డలకడచి శెక్కనెరి మానం 

బోవుచు వానిరథంబుమో(6ద చెడ తెగక వెడలు వేం డినట్ట- స్పలం గండి 

మిక్కిలి కృశం "బె నశరీరంబును గమలపత్రంబుల బోలుక్న్నులం దొరలు 

చాహప్పజలంబును “జడకట్టుకొని యున్న మలేనంబు లగశిరోజంబులును ధరణ 

రజోలి ప్తసర్వాంగంబును విన్ననై నవదనంబును గరపల్లవంబు గదిసిన పెక్కు ను 
మాసినవలువయుం గలిగి రామవిరహానలంబు వెక్కసంబుగా నిక్కిన నాహోర 

నిద్రలు దొజుంగ్ తుదిలేనిశోకంబు నొందుచున్నడానిచందంబున గాభిం 

దూలి కదలువనలతకై వడి నాకంపిందుచున్నమాయాసీత నవలోకించి యొక్క. 

ముసహూ ర్తంబు తేద్రూపవిశేషంబు లన్నియు. బరామిర్శించి యచింకాలద్భస్థు 

త్రర్టంబువలన నిక్ రసుగా సీతే యని నిశ్చియించి పిండీ CH నేను చయం దరి 

శోని చచ్చిననాండ గొర్టో యని చింతించి సోకింబు సింపఫుసి గొ న్సున్యా 

ముఖుంకై సరస్థీవానరన మేతంబుగా రయంబున వానిపై ుురవణించిన నరు ష్టం 

ద జత వాయునంద నాడీక్ల పుల నిరీశ్నీంచి మీరేల బరవసంబున జను నెం 

శద్దానికై పోశెద పట్టిసిత యిడె చూడుడు దీని కల తవ్వ చాన ౧న పని! 

వాస్టస్ట్రురమకడ "లేడిపాలుపున వగంకుచు నయనాంబుపంబుల వొహ్బుంటు 
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లొలుక హోఠావు హారామూ యని యా ర్రరవంబున వీల పించుచున్న మాయా 

మెధిలి నొడిసి పట్టి యొక్కకరంబునం గరవాలం బంకించి వేళొక్క_కరంబున 

దల వెండ్రుక లం బట్టి దట్టించి యిీాడ్చిన న ల్తెజంగు విలోకించి కన్నీరు నించుచు 

మరున కర నుండు క్రో కోధాతిశయంబున బరువుంబుగా వాని కి ట్లనియె. 1810 

-ంఠ్తురు హనుమంతుం డింద ద్రుజిత్తుని దూలుటః శ్టురుం- 

శే. ఓరి దుష్టాత్మ రాతస యోనిగతుండ 
వెన నగుదు న గాశేమి నీ నబ్బయోని 
వంశమున బుట్టి నాడ వ్ర నసుముతీశు 

తరుణి తలం బట్టుకొని యిీాడ్వం దగునె నీకు. 1811 

కే, ఇట్టిదుప్కర్మ మొనరించి లేని యింకం 
'బౌప కర్తుండు శు దుం డప పండితుండు 

సీర్యహీనుండు ఖల డని విన్నవారు 

నీన్ను ధిక్టృతు. జేయ నీచ చరిత. 1812 

కే, కదనమున శ క్రునంతేటిఘనుని గెలిచి, పృథివిలో నిం ద్రజి తనం బేరువడసి 

గర్హి తం బె న సముట్టిదుప్కార్య మెత్తి చేయుటకు శాక్షసాధకు సిగ్గు గాదె, 

మందిరసౌఖ్యసంపదలు మాని ధనంబు. జరిత్వజించి రా 

'జ్యేందిరం బాసి వెంటనె వ్యాదిళకర చ్యుతయొ మనోవ్యధం 

గుందెడుపుణ్యనా ధ్వి నిటు భ్రూరతం జంపం గడంగి లేల యీ 
యిందుని భా స్వ నీకు నిపు కేమి విరోధముంజేసె రాతసా, 1814 

కే, ఈసతిని జంపి ధర ను, ల్లాసంబున నిమిష మైన బ్రతుకంగ లే ప్ 

దోసమున వధ్యుండవు దు, ష్రైసుర మత్క రగతుండ వై తివి తలంపన్. 1816 

ఉ. సాహస మొప్ప నీసువతి. జంపితి వేని దురాత్త నీవు మ 
ద్భ్యాహుహతుండ వై యిచట. బ్రాణము గోల్పడి ఫఘోరయాతనా 

చేవాము నొంది యింతుల వధించినవారికి మానికోటిచే 
వ్యాహృత మైనలోకమున క స్థం జనం గల విప్పు డింతేయున్. 1816 

క, అని పలికి పవనతీనయుండు, నునమున. గోవంబు గదుర మర్కటయుతుండై 

ఘన వేగంబున రావణ తన యుపయిం జనియె బాసుదర్పం బలరన్. 1911 
క. విచ్చలవిడి రభసంబున, వచ్చెడుకపీసేనం జూచి వారించుటకుం 

జెచ్చెర రాతసనేనలం బుచ్చి దశాననసుతుండు భుజక _క్లిమెయిన్. 1818 
క తింణేకిరణసన్నిభ శిత, శరశతముల నవ్వనాటమై న్య శ్రే ణి౯ 

నుణుమాడి హెరివరుం కగు, కరువలిసుతుతోష ననయె గర్వం బెసంగన్, 
చ, వనచర బ్రహ్మానందనుండు వాలితనూజుండు నీవు రాఖవుం 

డీనసుతుం జేనిమి త్రమున నిచ్చటికిం ౫పిసై న్యయుక్తులై 
ఆవ్ రట 

డ్ 
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వననిధి. దాంటి యత్నమున వచ్చితి రాసతి నీవ్ర చూడంగా 
మునుకొని ఖక్షభార శిరముం 'దెగ వ్రేసెద నీకుణంబునన్. 1820 

ర్టుర్టూ ఇంద్రజిత్తు మాయా సీతం బటి తెగ వ్రేయుట. రైద్తుం- 

క, ఈరామం జంపి యవ్వల, నారాఘవ్రు నతనియనుజు నంగదు నిన్ను౯ 

వీరుని సుగ్రీవుని దివిజారి విభీషణుని శితశ రాలిం దునిమెదన్ 1821 

క, సుదతుల వధింహ దగ దని, పదిలంబుగం బలికి పీన వరులకుం వ్డా 

స్పద మగుకార్యం బదియే, యెదియెనను సేయ వచ్చు నెంతయు. ప్రీతిన్, 

వ, అని పలికి యారావణనందనుండు తనయర దంబుమిాందరోదనంబు సేయుచున్న 
మా యాసీతం బట్టి నితభారం బగుఖసన్షంబున యజ్ఞోపవీతధారణ ప్ర కారంబు 

గా 'దెగవ్రే సి పుడముం దోచి వెండియు వానుమంతేు నవలోకించి వనజా ప్ప 

కులసంభవుం డై నరావముసీమనోహారిణి యగునీసీత నలుక వొడమినడెందంబు 

న గరవాలంబునం దెగ వ్రేసితి మోరణోేద్యోోగంబు లెల్ల విఫలంబు లయ్యె 

నింక నీవృత్తాంతంబు రామలక్ష్మణులకుం జెప్పు జను మని విజృంభించి పలికి 

సం ప్రవ్మాష్టచిత్తుండై రథంబుమోాండ నుండి దిశాకుడ్యింబులు పగుల నొక్క 

సింవానాదంబు చేసి వ్యూహీకృత రాకుసపరి వేష్టితయాపదుర్షంబు నాశ్రయించి 

యుండ నంత దీర్భని నిర్హాతసమనిర్ధాపం బై నయమ్మహాధ్వని విని సమాపవ రు 
లగువానరులు భయతశ్రాంత్రచిత్తులును విషణ్ణవదనులు నై సింవాంబు గన్న 

మహోాద్వ్రిపంబుల భంగిదిక్కులు సూచుచు చెదరి పజచిన వానరలం-జూచిబరవ 

సంపుమాటలం బురికొల్పుచుం బవననంవనుం డిట్లనియె. 1928 

చ. వనచరులార మిరు సరివారలు నవ్వ వివణ్లవస్త్రులై 

యనికిం దొజంగి మిక్కిలి భయంబునం జాజెద ట్ర కిట్లు విరా 

ఘనబల మెందు. బోయె గిరి క కొని యేను గడంగి ముంగలం 

జనియెద నాపీటుంద దెస సత్వరతం జనుచెండు ధీరులై. 1824 

క, నా విని వానరు లందజులం బెవనివచనమున చేతి బావోశె”ర్వ 

ప్రావ్ణ్య మలర భూర్మిగ్రావంబులు షాదపములు గైకొని పెలుచన్. 1325 

రురు హనుమంతుడు కోసంబు పెంపున నింద్ర, జక్తునిలోం బోరుటు. చఢింా 

క్ ఘనముల క్రి కీయ గర్జించు చు హమమంతునిం గాడి వి కృమాటోపములం 

జని రాక్షున* సీనల మా ,రొనిరి మహీరజము గగన కుహరము మ్రైంగన్ = 1026 

ఉ, ఆహానుమంతు( డిట్లు వివినాట చమూ యుతుం జై గడంగి యు 

త్పాహా మెార్చ నంతకునివాడ్పునం (గా గాలుచు6 చాతి ఏంకతో 

నావాస మొప్ప దావళిఖ చయ్యన గజిడవి స్పహించిన 

ట్లాహవ మేదిని న్నీశిచరాటవి నెల్ల దహించె నుదతిన్, 18317 

చ. అనిలతసూజుం డిట్లు విలయానిబ వేగము నొంది పీశతో 
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దనుజబలంబుం జక్కడిచి తద్దయు శోకము రోష. మాళ్శలో+ 

జినంగొన నొక్కభూరిగిరిశృంగము వే పెకలించి తెచ్చి చ 
య్యన దశకంఠ పుశ్రునిశ తాంగ ము వై. బడవై చి నుగ డ. 1828 

ఉ. వై చినం జూచి యారథికవర్వునిపంపున సూతు, డాత్త్మవి 

జ్యాచతురత్వ మేర్చశ రథంబు రయంబున దాట. దోలిన౯ా 

వేచి తదద్రిశ్ళంగ ముతివేగమునం జని క్రూరుం జై నదో 
పూాచరమాళి-పె బడక జన్యపుహిం బక్షి గుంగే సెంతయున్. [ప్లురి 

చా 

ఉ, తప్పక దానిక్రిందం బడి చైత్యు లనేకులు చార్జి తాంగులై 

రప్పుడు కీశవర్యు లనిలాత్త్మజుప్రాపున నిరిశంకు"లై 
సొప్పళిల ల్మహీజములు గొబ్బున గ కొని జానవావలీం 

జె చ్చడి దేమి ఘోరగతిం జందఅవందడట చేసీ రుద్ధతిన్. [880 
చ, గగనము తూంటుగట్టల బటుగర్లలుసల్పుచు నిం ద జతుపా 

లు జ WW విరా 

నగములు గ్రావము లరగణం౦ంబులు లెక్కకు వెక్క._సంబుగా 

నిగుడంగం చేసి వెండియు నచేచకు లళ గిరీం దృవృష్షి చే 
ఆాఢీ (UU అల 

మగంటిమి మోజు శాతససమాజములం బరిమూర్చి రుద్షతిన్. 138 | 
క, విచ్చలవిడి ని ట్లవనీ, భృచ్చకు లడరిం చువృక్షువృష్టి నిశాటు 

ల్చచ్చిరి చొచ్చిరి విచ్చిరి సొచ్చీరి శకా,రిమజు6గు సాంఫుసెడి వెసన్. 1882 

ర్, తరుచరబలార్టితం బె,పజి'చెడునిజబలము జూచి పటుకోప్రమున 
న్సురవై రి ఫ్లనగతతి పై ,నరదముం బజిపించె నుద్భ తాయుధుం డగుచున్, 1888 

మ, శరజాలంబులు కూలము ల్ముసలము ల్బృక్రంబులుం గుంతము 
ల్వరశ కు ల_ర వాలము ల్పరళువ్ర ల్పా)సంబులు న్ధోరము 

ధ్రరము ల్పట్టిసము బడ ల్పజిపి యుద్దండ ప్ర తొ పంబున౯ా 
హరిసేనం దునుమాడె సింహము సముద్యద్దంతిరాజింబలెన్ , 1834 

జే, చానినూతెలం బన్ని దురాగీరబలులు 

దానవులు వ్ క్రమంబునం దరులు శిలలు 

నిఖలశ న్ర్రంబు లడరించి నేర్పు మజ 
దరుచరుల వ్రే ని నొప్పించి తీజీమి రపుడు. 1885 

వ. ఇ_త్తెజింగున నప్పూర్వగ్ ర్వాణులకో ల్తల కోరక భయంబునం బజచువాన 
నులం జూచి హనుమంతుండు బరవసంబుం జేసీ పురోాల్పి యంతకాకారుం జై 
పర్షి య నేకకీల*ప్రాలకాలంటుం జరగంచి రాతసుల న నలీలం బోలి వ"నకుల 
నవలోకిరచి యి ట్లనయె, 1386 

“రురు పానుమంతు (డు కాము నియొగ్బ్కు 6 బోవుట. చుం 

పీ తరుచకులార లూదనుజాధముండు రానోరనుణిని జంపు. గార్భ్యుంబు దప్పి 
నీసేన ఎన శేప్పు పరతీయు సాధింప; గాకున్న దింక సం మ మేల 



శే, 

వ. 

డ్డి 

ర్ం 

యుద్ధకాండము. (౧౮8 

జనపతికడ శేగి జనకజవృత్తాంత మంతయు. జెప్పుద మంతమింద 

నారాముః డర్క_కుమారునిః గూడి యోచించి పంచినడానిం జేయం బోలు 
నని పలికి యమ్మరుత్చుతుం డఖలకీశ మై న్యముల మరలించి తత్సహితుం డగుచు 
విన్ననై నమొగంబుతో వెడలి భానువంశనరుం డున్నచోటికి వచ్చుచుండె. 

అంతం దిరిగి చచెడువానుకుంకు నవలోకించి దశనవననందనుండు మనంబున 

హర్షించి యీ*మహోబలుం డరిగె నింకమిో:ంద హోమవిఖ్నుంబు సేయ నోపు 

వా రెవ్వరును లే రాతంత్రంబు నిర్విఘ్నుంబుగా సమా ప్రినొందించి రాము నవ 

శంబు గెలు గాకయని నిశ్చయించి మై తన్టనికుం భిలకుంజని యందు6 బావకుం 

బ్రతిష్టంచి నీఘహై తా త్పరస్టంబున నతిశాంతుండై కలో క్షప, కారంబున నయ్యి 

గ్నిజేవ్ర రుధిరమాంసాదులం దనిపి హోమంబు సేయుచుండ నప్పావకుండు 

హోమకోణికతర్పితుం డై మంట లెగయ సంధ్యా భ్రగతుం డై నసూర్యునిభంగి 
మిన్నంది వెలుంగుచుండె నయానయజ్ఞ లగురాతుసు లచ్చటికి. బరు ెవ్వ 

రును రాకుండ నుద్బతాయుధు ల కాచికొని యుండి రంత రాముండు పశ్చి 

మదాగ్గరంబున రమో వానరవిపులసంగ్రామనిక్హోషంబు విని జాంబవంతు నవలో 
కించి యి ట్లనియె. 1288 

భొల్లూకనాయక సడమటిదెస వాయుసుతునకు నలరాశునులకు ఘోర 
కదనంబు చెల్లుచున్నది వింటినే ఖ్రీమవిపులనిర్థ్సి' మంబు వినగ నయ్యె 

నొక్క(డు పోరాడు చున్నవాం డీవింక నతులితనిజబలాన్వితుండ నగుచు 
నమ్మహోత్మునకు సాహాయ్యంబు గావింప నతివేగమునం జను మచటి కనిన 

నవ్విరించితనయు. డట్లకా కనుచు నా,త్మీయభూారిబలన మేతు( డగుచుం 
బవనతనయు6 డున్నపడమటిగ వనికి నద్భుతాట్టవోస మడరం జనుచు. 1889 

నడువక గనుఃగొని విధిపు,స్రుండు కృతరణనిశ్వస_త్రరుచరయుతుం డై 

తడయక విషణముఖు. జె, కడువడిం జనుదొంచుచున్న కరువలిపట్లిన్. 1840 
ర్ం మి... లు 

. ఆకవికుంజగుండును ఘనాసితమేఘముమాడి_ ఘోర మై 

పీక నమోఘవాయుసమవేగమునం జనుదెంచుచున్న భ 

ల్లాకబలంబు గన్లాని నిరోధము జేసి మరల్సి వెంట ద 

ద్భీకరనసై న్యముం గొని సుధీవరుం డేగ నృపాలుపాలికిన్ . [841 

ఇట్లు రయంబునం జనుదెంచి రఘుజల్ల భుం గాంచి దు?ఖతుం డగుచునిట్టనియెం 

ంద్భుద్ధు హనుమంతుడు రామునకు కీతావధం బెటింగించుట. శుణిరా 

చ, అనఘచరిత్ర యేము దనుజావలి మార్కొని పోరుచుండ న 
దనుజవచేణ్యనందను(డు దారుణభంగి మహీకునూరి గ 

ద్దనం గొని తెచ్చి మాయెదుటం దప్పక శీర్షము ద్రైవ్వీ చేసె నా 



664 గోకీనాథ రామాయణము 

వ 

em 

మనము గలంగి యవ్విధము మానక నీ కెలింగింప వచ్చితిన్, 
అని పలుక నతని వాక్యము, ఏని రాముకు గాఢనోకవివళుం డై లో 
చనముల న శ్రులు గృన్తుగ, ననిలాహతతరువుభంగి నవనిం బడియెన్, 1844 
ఇ క్రౌజంగున నిలం బడినర, ఘూ త్రము నమరనిభుంజూచి యుకుభయమునం గ 
శో త్తమ లందణు కోక్కాయ త్రహృదయు లగుచు నార్తు ఛై పడి రుర్విన్, 

. అంతం గొంతవడికి నగచరవర్యులు, తెలివి నొంది కువలజలజగంధి 
శీశవారిం దెచ్చి సీతేశువె( జల్లి, రుట్ధితా గ్నిమోంద నునిచినట్లు. 1846 

య 

. అప్పుడు లత్ష్మణుం డస్వస్థుం డె పరితవించు చున్న రాముని బాహులం గ్రుచ్చి 
పట్టి తొడల కి రాందిగిచికొని ధ ర్థాధర్మంబులయందుహి తాహీతసా ధనశ్వం 

జెటింగియు జానకీహరణ శృ వణంబునం బుట్టిన శోకంబు న నవరతీధర విశిష్టుం 

డగురాముండు రణంబున. బ్రచ్చన్నునివధించుట ధర్మంబుగాదని పలికి ద్ర హ్లోస్ట 

ప్రయోగంబు సేయకుండ నిపారించిన కారణంబునం బుట్టినకోపంబునుం 
ఛాపాత్తుం డగురావణుండు సుఖ యై యుండుటయుం జేవచ్చిన రాజ్యంబు 
విడిచి వితృవచన పరిపాలనరూపధ ర్యం బినువ్మీంప వచ్చిన రాముండు తీత్సలభూత్ర 
సౌఖ్యంబుగానక వ్యుసనపరంపరనొందుటయుం దలపోన్సి వ్యస నాతీశయంబునం 
బుట్టిన కాలుమ్యుంబును మనంబున మువప్పిరెగొన ధ రాథర్శంబుల క ర్థానద్ధహే 
తుత్వనియనుంబు నిరాకరించువాండై రాము నవలోకించి హేతురూపార్థ 
యుక్తం బగువాక్యంబున ని ట్లనియ. 1847 

ంచుద్టు లత్షుణు (డు ధరాఢర్తంబు లసత్యంబు లని "హేతు వాదంబున నికాపించుట, శిఖ 

కరగతరాజ్యంబు కపటితం గై కొన్న కై కస నలుగని తమయు. దల్లి 
ధనపరుండను గాను నను మునిసమునింగాం గనుగొను మనుచు నశై ,కతోడ 
నాడినసాధుత్వ మన్నియు వర్జించి తండ్రి వాక్యంబు సద్భ క్రితోడ 
సలుపలం దగు నంచు. బలికినముఖ్యధ నై కపరత్వ మత్యంతధర్ష్మ 

. విదుండ వై ననిన్నువిను మనర్థంబుల,వలన గాన కునికి నలఘుచరిత 
యవని ధర్మ మది నిరర్ధక మనియును, నిష్ప్రమాణ మనియు నేం దలంతు. 

, దేవా ప్రామాణికం బేనధర్యంబునకు నిరర్థకత్వం బెట్లం టి లేని ఫలదర్శనంబు 
నలన ధర్మంబునకు సార్థకత్వేంబు గలుగుం గాని ఫలాదర్శనంబువలన నది 
యనుపాదేయం బనుటకు సందియం బేమి: ధర్మసద్భావంబునం దనుమాన ప 
మాణం బేమియు లేదని పలికి వెండీయు. బ్రత్యత ప్రమాణంబు లేదని నిరాక 
రించువాండై యి ట్లనియె. 1849 
వసుమతిలోన సావరజంగవుంబుల దర్శనం బెట్లు ప్రత్వత మాట్లు 
తలపోయ గా ధర్యదర్శనం బుర్విం బ్రత్యతమ్ంబుగా కున్మి_ ధరణినాథ 
యది మిక్కిలి యసత్య మని విచారించెద స్టావరంబునుబో తె జంగమంబు 



యుద్ధకాండ ము. 685 

శ క్ క మగుచుండు శోధింప నారీకి నీధర్మ మాపార్థ మించుకై న 
తే, వ క్ష క మగునేని నమ్మంగ నచ్చుదాని, నదియు గాల్లో ధర్మంబు  మహాోక్త సత్య 

మయ్యె నేని నీయట్టిధ రాత డిట్టి యాపదలం బొందునే ధర్మ మనంగ నెద్ది. 

వ. అని యిట్లు ధిర ర, సద్భావంబునందు ₹ ఇబాధకంబు నిళూవించి చెరడియు ధర్తాధర్య 

సద్భానరబునందేను బాధకం బుపన్యసీం చుతీుంపున ని ట్టనియె, నం! 

చ జనవినుకా యధర్శ్యము నిజం బగు నేని యధర్శ మాగ్గని 

పున కల పం కంక శునకు శోకము గల్లు నిశాంతేసర్వధ 

ర ర్యనిధికి నీకు నెప్పుడు గరం బొకదుకఖము గబ్బకుండు న 

య్యానువున నం గానరా కునికి నయుష్టభయంబు నిరర్థకం బగున్, 1552 

వ. అని యిట్లు పతినియత ఫలప్ర, వళ్వాభావంబువలన ధక్యాభర్య ౦బు లసత్యంబు 

లని పలికీ ఫలవిపర్యాసనంబునను ధర్మాథర్మ బులు చేవనుభావంబు కేటన పజణుపం 

దలంచి వెండియు ని ట్లనియె, 1658 

కే, లోకవి చ్వేవీ.కి సుఖంబు నీకు వగవు 

గలుగుచుండ ధ క్యాధర్మములు విరుద్ధ 
ఫలము లొసంగిన వటు గానం దలంప నుభయ 

ముకటికొకటి విరోధి యె యుండు నధిప, 1854 

వ, మహాత్తా ధర్రానుహైనంబునం దత్సలం బె నసుఖంబు నధర్తానుషానంబున 

దళ్ళలం బై బై నముళఘింబునుం గలుగు నని విచారింప నలన చెవ్యారియందు 

ధర్మంబు ప్రతివ్సితంటై యుండు నట్టివారు ధర్శఫలం బెనసుఖంబును గృమం 

బుగాొ ననుభ వించి నేని సర్వజనంబులు ధర్మంబు యా చరించుచుందురట్రేధరి , 

ఘు లై నవారికి సుఖంబె గలుగ వలయు నధర్ష్య పకులగువారికి దుంఖం బటెగలుగ 

వలయు నట్లు గానంబడక యధర్శనిమ్లు లగువారికి సుఖంబును ధర్మ్యనిషు లగు 

వారికి చేశంబును బరిదృశ్య మాచేం బులగుటవల నలోకవ్యవహరం బొవల సధర్హా 

ధర్మంబు  లవ్యవస్థితఫలంబు లని యికెజంగున హితాహితస్రా ప్రలతణకార్యం 

బుల కనియతత్వంబుచేత వ్యా ప్త్యఖానంబువలన ( గార్యంబులచేత ధర్హ్మాభర్యం 

బు లనుమానించుటకు శక్యంబులు గావని పలికి ధణ్యాథర్య ౦బులకు 'శబ్దంటు 

పృమాణంబుగా దనుతా త్చేరస్థింబు దెలుపం దలంచి భీళ్ళాధక్క ంబులు క్ రస 

రూపంబులా కర్మజన్యాతిశయంబులా యని ద్వివిధంబుగో వికల్పేంచి యాద్యం 

బె నకర ర ,స్వయాపపకుంబు దూషీంచువాః డై యిట్లనియె చేవా పాపకర్షు 

లగువా రధర ర్మస్వరాపకర్మ్మ ంబువేత చాధింపంబడుదు రందు చేని చాధకకర్య్మో 

రూపం చె నయిధర్త ర్మంబుశబ్దబుద్ధిక ర్య ౦బులు త్రీకుణావస్థాయులగుటం జేసిస్వల్ప 

కొలంబున వాతం బగు నట్లు హతం బైన యది యెశనిని వధింపంజాలదు 

ధరంబు నిట్టిద గావున నది | యొవ్వనికిశే, యం బొనర్పంజాలదు, క్రియా రూపంబు 

"లె లె చేధక్తాధర్మ ౦బులకుతణిక త్వంబున; (గాలాంకరభావిఫ లజనకతానంభవంబు 
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666 

శ్రే, 

వ, 

తే, 

గోకీనొధ రామా యణము 

వలన 'బాధితవిషయం బె న వేదంబు గ్రావప్ల్టవనాది వా క్యంబువ లెనుపచరితారకం 
బె యుండు గర్త్మ ంబుసకుం బాథ్నీ కొత ంబున ఫ ఫల ప ప్రదత్వంబు గలుగక పోని 

సదసత్కర్మ్మ కారయితృసాటిభూతడై నంబు ఫలంబాసం గునని యంటి లేని 'దై నం 
బ జనంబుచే నధర ర్యంబు జేయించినపక్షుమునందత్క ర్మ _ఫలంబ సదు ఖంబుటై వం 
బునశే కానలయు. ట్ర యోజసన్టిక ర్ర రకుం గార్ పోవలయు నీన్యాయంబు ధ ధర్మ 

కర్త ంబునందును దోల్టం బగుటవలన సుఖంబును ఖు ఎ యోజ్యుకర్త రకుంగాకుండే 
వేయు. గావున గర ర్య్మస్వగూపం' నకథర రృత్వంబును ధ్ర శ్టంబును సంభ వింప 

చేరదని యిట్లు కర్ర కృస్లోసాపపక్షుంబునిరసించికర్షజ న్యా తిథయ యా పధర్గంబు శే య 
స్పాభనం బనియెకు రెం కవపడుంబునం మును గా§ ంత్రర్ధపారతం త్ర గరూసపమేద్య 
యంబు వికల్పించి యందుస్వాశంత్య? “తంబు నిరాకరించువా (డై యిట్లనియె, 
అంసుజాకు ప్రశ్యకుఫలం బొసంగ లేక తాను ద్రైత్టతుంబు గక యు క్రి 
నరసి మూడ నసమ్మాత మై మైనధర్మ్య, మెవ్విథధంబున శేయుంబు నిచ్చు జెప్పును, 
అని పలికి యూయస త్ర్రంబే వివేకం) నందు చాధళతర్య ప ప్రృదర్శనముఖంబు 
చేకను కృథంబు నేయుటకు ని ట్టనియె. 1651 
వాసవోపను ధర్తాఖ్యవస్తు నక్వి, సత్య మగునేని ధర్మనిఫూయుతుండ 
వై ననీకు దుఖం చంచుకై. న గలుగ కుండుం నలుగుకుదీలన సతో క్తి కిగాదు, 

వ అనీ పలికి ధర్మ్మంబు పౌరువుంబు నొశృయించి ఫలం బొసంగు ననియెడుపార 

అ 

నః 

తంత త్ర్యపతంబు నిరాకరించుటకు వెండే యు రామభద్రు నుద్దేశించి యిట్లనియె 
చేపా కార్యక రణాస మర్గం జగుటవలన ధర్మ రబు కార్యో త్పొాతనంబునందుం 

బౌరుషంబు నాశ్ర యిరదు'చేని యట్టిదోత కృలరబును మర్యాదారహితంబు నైన 
ధర్మంబు సేథ్యరఘు గాదు ధర ర బస్వశతం తంబు బలంబున కుపసర్షన భూ 
తంబు గావున నట్టి యువసర్షనభూతం "బైనధర, ౦బు పరిత్యజించి బల సాధ్యం 
టై నపరో క్ష ముంబునందు న _ర్రింపుము మిోాళు 'సోర్పంబును ధర్మ ంబుగా దం చేక 

చేశం బె నసత్యంబు పరమధ ర్మ ౦బు గావున నాచేత ననం బైన నివనీం చెదనని 

తండ్రిమైో,లం బ్ర బ తిజాతం బె జె ససత్యవచనం బనుపేయం 'బేతదర్ధం బిడి యను 
భూతం సందు శేన సత్యాభినివేశి వై వె వనంబున కరుచెంచుటనలన నింత పుష్ప 
సత్యవచనరూపధర్మ రిబును వార్థ క్యంబున నిరాకడింపం దగియున్న ద క్తెజం 
గె ట్రనిన వినుము, 1859 

అధిప సత్యవచన మది నిక్క_మేని నీయందు గరుణ వీడి యనృత మాడి 
నట్టిజ నకు డేటి కనిబద్ధు డయ్యెం బో, సత్య మన్నియెడల సవిము గాదె, 

సర్వజనస సన్నిధియందు న్ రాముని బట్టా భి పి, కునిం జేసెద నని పలుకంబడిన 

ప్రాథమిక చై నవితృవచనంబు ప పరిత్యజించి సదంపడి వనగమునవిషయం బె న 
పితృవచనంబు గావించెద నని జానిం 'బాలించునట్టి వీచేత్ర సళ్యవచనంబును 

సమ్యుక్పరిపాలితంబు గాదయ్యె నని పలికి వెండియు ని ట్లనియె, 1861 



య 

క్, 

శే, 

యుద్ధ కాండము, 667? 

. అవనీశతిలక ధ క్థాధర్మసద్భావమందును శాజున కోనవరతేము 
నలువొప్పు భర్య మైన నభర్యమైనను నియమంబుచే సేవనీయకంబు 
గాదు నిక్కంబు త్త్కాలప్ర యోజనంబున కనుగుణము గా బుద్ధి నెణి(గి 
యుభయంబు సేవించు టొప్పగు మును వ, జి ముని యెనవిక్చేమాపుని వధీం చె 

. బిదప జన్నంబు గావించి పంపు వడసె 

నెందు. గన్న ఛీష్టాదార మిట్ల యుండు 

థర్య మని యుక్త మెజుంగక తనకుం దాన 
యాపదలు చెచ్చుకొనినవా రవని లేకు. 1862 
మటియు ధర ఇం బె జు గావింప వలయు ననియెడునియమంబు గల చేని యింద్రుండు 
విశ్వరూపుని వధింప క యజ్జ్లంపె గావించు నధర్శ్మం బె యాచరింప పవలయ నని 
యెడునియమంబు గల బేని యజ్ఞ ౦బు గావింపక వేళ్వుహావుని నధించు నట్లు 
గాకుండ తత్రధర్యవిశారదుం జై నయింద్రుండు త శ్రకారలానుగుణంబుగా 
ధ ర్యాధర్మంబుల శేంటి నాచరించెం గావున రాజు చేత యథార్డంబుగా నుభ 
యంబునో సేవింపం దగు. 1863 

. ఇలలో ధ ర్రాధర్య్మం,బులు రెండును వేజు వేజ పొలుపుగ నియతిం 
దలకొని భజించువారికి, దలపోయంగ మేలు లేదు ధరణీనాథా. 1864 
కావున సముచితముగ గోత్రావననియచుంబు విడిచి యయ్యు భయంబుం 
గావింప వలయు నరపతి, భావింపంగ నిదియ నాదుభావ మధీకా, 1865 
రా జేంద్రవినుము ధర ర్యమునకర్థముమూల మం డ్రు, రాజ్యముంబాసియ వవినుండ 
వచ్చిననీ'చేతంజెశా శ్చార నయ్యిర్థ నుంశయు విచ్చిన్నమయ్యె నర్హ 
హోన్యంబుచే ధర్మ్మహోని యొక్క గాదు చర్చింపం జూలదొమంబు గలుగు 
నది యొట్టు లంజనే యర్థపరిత్యాగి సొరిదిం బూరా్వ్రభస్థ స్త ససుఖముకొణకు 

, జగతి నన్యాయముగ ధనౌర్జనము "సేయు 

చాన దోపషంబు చేకూరు గాన మనుజ 

విభుండు ధన మెంత వచ్చిన విడువ రాదు 

విడిచె నేనేయు దుగఖంబు వెంట వచ్చు. 1866 

'త్యాజ్యుము గౌ దన కిటు స్కాొమా/జ్యము విడనాడినట్టిమన మెందైనం 

జ లి ముగుదుమె సుఖములు, భోజ్యంబులు గావ రాజపుంగవ్రున కిలన్. 

'కే, అనఘచారిత్ర, నిర్ధను లై ఆ నపురుషు, లవనిః గావించుప్విధ ప్రయత్నములును 

మండు వేసవియం దీ నిమ్నగ లడంగినట్లు చెడిపోవు నని బుధులాడ వినమె, 

అధప ధనవంతుం డగువానికఖలజనులు, బా ంధవులుమిత్రులగుదురుపాయ కెప్పు 

డతండె పో పురుషశ్రేన్టుం డన నతని, కిందు నందును దుస్పాధ మింత లేదు. 
ను, ధనవంతుం కగు వాయి సద్దుణుండు విద్యావంతు డాఢ్యుండు వో 

ఛో నవారిత్రుండు బుద్ది మంతు.దు మవోభాగుం౦డు ప్రౌజ్ఞాండు న 



ఢ68 గోవీనాథ రామాయణము 

జను డార్యుండును నీతినుంతు(డు బుధ శ్లాఘుర్టిండు విక్రాంతుం డా 

కని గీ ర్రింతురు నిర్ణరు ల్లునివరుల్ ధా శ్రీశ్వరు ల్నిత్యమున్. 1270 

క. వనెంత ని నివారించిన, మానక రాజ్యంబు విడిచి మానవనాథా 

కానకు వచ్చితి వీగతి, దానం గలఫలము నే(డు తప్పక గలిగ౯. 18171 

క, కలవాంణజే పుడమిలోపల, గలవా. డాతనికి ధర్య్మకానుంబులు ని 

చ్చలు సిద్ధించు మహోళ్తా, కలవారలపనికి సేగి గలచే తలంపన్. 1872 

డ్, భూతియీ దర్పహర్ష మఘ పుణనము సొంపును బెంపు లోకవి 

ఖ్యాతియు( దేజము౯ ధృతీయు6 గానుము ధర్మ ము లావు చేనయు౯ 

నీతియు వీద్యయు న్యళము నేర్చు శమంబు దమరిబు వి కమం 

'బాతతశౌర్యము న్సుగుణ మన్నియు నర్భమె రాజశేఖర 1878 
వ, దేవా శేవలధ ర్థానుస్థూన పరుల 3 క హికసుఖంబు గలుగ నేర దాముప్మీకోసు ఖంబు 

గలుగు ననుటకు శాస్రుదృష్టంచి కాని ప్రత్యతుంబు లేదు గావున “ నది సదస 
ద్రూపం బై యుండు నర్థంబు సకలశే శ్రేయస్సాధనభూతం బట్టియస్ధంబు నీచేత 
సనొదృతం బగుటవలన నీయాపదలు స సంభ వించె నర్ధ పరిత్యాగ యేగువాని కాప 
దలు వచ్చు ననుటకుం గరగ తసామ్రూ,జ్యుంబు పరిత్యజించి వితృవచన వ వ్యవస్థితుండ 

వై యరణ్యంబునకు. జను బెంచి రాషనుని చేతః బ్రాణంబులకం కె గరీయనియైన 

భారం గోల్పడి పర చేశంబునందు దుంఖంచుచున్ననీవె దృష్టాంతం వింత వగ 
చిన నేమి యగు నే నిప్పుడు భవత్కరగ్ష్మంబున సంస్రా ప్తం బై నయీవిపులదుఃఖం 
బును మచ్చారికర్మంబున నపనయిం చెదం గావున నీవిచారంబు దక్కి, నీవు పర 
మొత్త గా నిన్నెజింగకొని శక్యం బంగీకరింపుము నీ నితానిధన్న శ వణజాతశో కా 

ర్ది తుండ నైనయే నింక నేమి చేయుటకు సమర్గుండ గా నంటి శస యేను గావిం 
చేద నన్ను నియోగింవు మేను భవళ్సి] యార్థం బుత్సన్నుండై నవాండం గావున 
జనక సుతానిధనంబు సహింపం జూల నీవ సకల కాస్ట్రార్థత _త్త్వజ్జుండవు శ క్రి గలి 
గిన శేార్యంబుం జూప వలయుం౦ గాక ధ ర్యాధర్శ ఖండ సేం విక్టుల గావించితీ ననీ 
నీరసీంప వలవదు జనకసుతానిధనంబు విని రుష్టుండ నై నె ధర్మాధర్య, ఖండనరూ 
పార్థం బుపన్వనించితి నింక సీతానిధనప్ర తీకారార్థంబుగా వాయంరథేగజరామ్న 
సహిత యైనలంకో నిప్పుడు భస్మంబు గావించెద సీని బవహుప్రకారంబుల లత 
ణుంిడు శ్రాతృవాత్సల్యంబున సీతావల్లభు నా శ్వానీంచుచుండ నప్పుడు, 1814 

 నకలవానరచమూసందోవాములం గలయంగం గన్షొని యభయంబు డెలి 
మతిమంతు లగుతనమంత్రులతోం గూడ మాతంగయుత మైనమ _త్తగజము 
పోల్కి. నొప్పుచు ముదంమున నచ్చటికి రయం జెసంగ విభీషణుం జేగు బెంచీ 
మోవాంబు నొంది కమ్మునియంకము నం జేరి ఖన్నుం డై బాల దుకఖంచుచున్న 

"కే, రాము నీశీంచి యమ్షహీరమణునట్లు 
ఖన్ను లై యాస్యములు వాంచి. యున్న కపుల 

2 
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జూచి తానును మిక్కిలి శోక మొంది 
యిట్లు దీను లై యున్నవా రేల యనుడు, 1878 

క్ర, ఆయసు శేంద్రునివదనము, పాయక వీశీంచి శోకబాప్పపరిక్షి 
న్నా యతలో చనుం డై ప్రే హౌ యుతు డాలక్ముణుండు గృక్కునం బలి కెన్, 

శే, పు ఇప్పుదు దను జేం వ్ యిం ద్రజిత్తు 
జానకీని జంసె నని పవమోొనసుతఃడు 

ఇెప్ప విని రాఘ వేంద్రుండు చిత్త మెరియ. 
గన్నుగవ మోడ్సి మాని యె యున్నవాడు. 1877 

క, అన విని విభీషణుం డో, యనఘా యిది మేటిమాట యనుచు సుమిత్రా 

తనయుని వారించి మహా, వినయంబునం జేరి రానువిభునకు ననియెన్. 1878 

చుడు విఫిషణు6 డిం ద జిత్తుచే నధింపంబడినది మాయాసీత యని రామున కెటింగించుట. రథం 

ఉ. మానవనాథ మారుతకుమారు(డు నీరధి యింకె నన్నచం 
దాన వచించె నప్పలుకు నమ్మంగ రాదు దురాత్తుం డై నయా 

దానవభ_ర్తడెందమున. దప్పక యున్నతలం పెబుంగుదు 
నానకిం జంపం జూడం డిది సత్యము శోకము నొందనేటికిన్. 1879 

ద. జననర యేను నీకు మును జానకీ నిమ్మని యెంత చెప్పిన 

న్వినండు నికాటనాథుం డవివేకత న నట్టిదు రాత్తుం డోల నీ 

తను వధియింపం బంపు నిది సత్యము గాదు యథార్థ మేని ౫ 

లన సచరాచరంబు లగుసర్షీజగం౦బులు 'నేండు ్రంగచే. 1880 

చ, వివులవిచార రావణుడు వేయి విధంబుల సామదొనళ 

దముల మహీాజ వేండియును దత్తను వంట జాలం డయ్యె నీ 

రమణిని డాంక నన్యునితరం బె జడోద్దతిం దాంకె నేని స 
ర్పము నొగిం గేలం 7 గైకొనిన బాలునికై వడి నేలం గూలండే, 1881 

చ, ఇది యొకబాంకు గాని మను జేశ్వర నిక్కము గాదు క కజి 
_శ్రదయతీ గౌల్పు చేకొనుట కాసురహోమ మొనర్పం “సాని దు 
ర్యదమున మూయ. బన్ని సుశరంబుగం గీశుల నెల్ల నీగతిం 

గదనమునందు మోహిరశులంగా నొనరించె విచార మేటికిన్, 1882 
ణి ధీరా ఇరద జిత్తు నికుంభిలయందు హోమము సేయుటను విఖీవణుండు రామునకు చల్బుట. శ్రుతుల 

4. అదివిజారి యిప్పుడు మహోత్త నికుంభిల కేగి యచ్చట౯ 
మోద మెలర్ప పశోనుము సముద్ధతి సల్పుచు నున్నవాండు త 
జ్వేదికయం దవిఘ్నముగ వేలిమి పారము ముక్షైనేని శ 
శ్రాదిదికీళ లరిధ ఖొక "పై నను వాని జయింపలే రనిన్. 1868 



610 గోవీనాథ రామాయణము 

ఉ. ఓరఘువర్య రాజసునిహోమము పూర్ణము గాక్ మున్నె దు 

ర్వారపటు ప్ర ప, తొాపబలవై భవ మొప్పంగ నేము బల్వీడి౯ 

మొరుతతుల్య వేగమహీను న్ర నహి నేగి యనేకభంగుల౬ 

వారక హోమముం జెజిచి వప్చెద మానతి యిచ్చి పంప వేం 1884 

వ. దేవా శోకకర్శితుండ నై నె ననిన్ను వఏిలోకించి సె నంబంతయు జీచ్చవడీయున్నది 

సమాగతం బె నయీమిథ్యాసం తాసంబు పరిత్యజించి స్వస్థ చిత్తుండ వై విక్ర 

మో తాహాసంపన్ను ౦డ 'వగుముకుభలతుణుండ గులత్షణుండు చమూసపొాతువ 

మైనవమమ్ము( గూడి శీష్రుంబునం జని నిశితథరంబుల "పశోనుంబుం జెటిచి పత్రి, 

పత్రాంగసంజాత వేగ ౦బుల గుతీశ్హా గ బాణంబుల రావణిం బరిమార్గి విజయంపు 

సంపాదించుం గావున వజ్ర ధరుండు ఏ వజ్ర ంబుంబో లె రాతసనాశనంబునకునిప్ప 

రా క క్రమధ్ధుర్యుంబనుపుమ రాతనే సేంద్ర, 'నందనుండునమా ప _ప్పహోమకర్లుండ య్యె 

చేని యదృశ్వుం డైసురానుకుల నై నరాక్షనులనై నగణింపక వికృమంబుసలు 

పు నప్పుడు వాని జయింతు మనుపలుకు సంశయితం[ై యుండుంగోవునం గాల 

వీడంబనంబు సేయక రయంబున మత్చమేతంబుగా లతేణుం బంపు మని పలికిన 

నవ్విభీహణునినచన ౦బువిని పరఫురంజయుం డగురాముండు వీ యావాననసం౦జా 
తశోకాక్రాంతచిత్తుండై. మైమజి చి యున్నవాండగుటం జేసి వనీవణో _క్షవాక్యా 

భి ప్రాయగ్ర పాణంబునం దననుర్ధుం డై డె కొంతేవడికిం గొండొకభె థై రన్టం బవలం 

విరచి తనోమ్రూల నావీనుం డె జై యున్నవిఖీషుణు నవలోకించి రాత్ల నేంద్రా రాన 

ణునియభిప్రాయం బెట్టిది శక కశత్రుం డిళ్లుల గావించె నీవిప్పుడు పలికిన యర్థంబు 

గృమ్మఆ నెజి(గింపు ముని యడిగిన నవిగ్గీఫీవణుండు వినయరసా ే ళవినకా శే కం 
జై యంజలీం గీలించి రామభద్ర నవలోకించి వెండియు నిట్లనియె, 1885 

స్త్రీ అనఘచరి శ్ర నీ వానతిచ్చినభంగి వే వేరే గుల్మ నివేళశనంబు 
గావించికిమి విభ కంబు లై బలములు శోభిల్లు చున్నవి సురుచిరముగ 
నరయంగ మన కిది హర్ష శొలము గాని దుంఖకాలము గాదు తోడుతోడ 
భూరిశౌర్యంబున వై రుల నిర్ణించి జనకకువూరిం గా కొనుము నీవు [చేసె 

తే. పం_క్తీకంఠాత్రజు(డు మాయంయబన్నిమనల, మోహితులంజేయుటకు నిట్లుమొనసి 
గర్భురుం జేడో సీతే యెక్కడ వధించె ననంగ నెక్కడ నిది వెణ్టితీనము. గాదె, 

చ, ఇనకులవర్య లత్ష్మణు నహీ హానశ రాథ్యునిం బంపు నిప్పు డ 
యష్టినఘుండు నుత్సహాయుండయి యర్షి నికుంభిల కేగి సాయకా 
సనపరిము_క్షవ జ నిభ శాతశరంబుల నింద్రజిత్తునుం 
దునిమి జయంబు చేకొని విధుద్యుతితొం జనుదెంచు వేడుకన్. 1287 

వ, దేవా రావణనండనుండు తొల్లి తపంబు పెంపునం బరమేఫ్టి, మెప్పించి య్లేవుని 
బ్రవ్వాశీరం బనుదివ్యా స్ర్రంబు వడ సిన వా డదియునుం గాక యక్సి'కాను 

నందా నికీవరంబొసంగున ప్పుడెప్పుజేసియు నికుంభిలయందు హోమకర ,౦బు 
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నిరంతరాయంబుగా సమా ప్పి నొందెనేని కామసంచారత.మతురంగమయు క్త 
రథంబును గవచంబును జాపంబును దివ్యాన్త్రంబులును వహ్ని సకాశంబువలన 
నుత్పన్నంబు లగు దక్రృథస్థుం డై యాూలంబుఎకుల జనిన నింద్రాదినురుల కజ 

యుండ గు ననియును హూోనుంబు కడమఫడె చేని వధ్యుం డగుననయును బలికెం 
గావుననిప్పు డయి్టిం ద్ర, జిత్తు సె. న్యనస మేతంబుగా నికుంభిలకుంజని హోమంబు 
చేయుచున్న వాం డాహోనుంబు సమా వీ నొంచె నేని మనల నందజు నిస్పంశ 

యంబుగా వధియించుం గావున న వ్వేలిమి తుదిముట్ల కము న్నె వాని వధించు 

టకు మపహోపీనుం డై నలత్ష్మ ణుని నియోగింపుము మాయావి యగుపవీండు మడినీ 

నంజూలు సుహొళ్స స మేతంటుగా రావణుండు నీ చేశే రణంబునం జచ్చినవా. డని 

పలికిన నవిషభీషణునివచనంబు విని రాముండు కలంక బేటీ క కృచరుజ నతీనికిట్ల నియె. 

= రాశుసవర్య రాద్రుం డగులావణిమాయ నెబుంగుదు నమ్ 

ద్దము(డు విక్ర, వోంధికుండు దానవస త్రము డస్త రొ విదుం 

డశయ బాపసుసత్రుష్టండ నుహాత్తు: (డు వా? శసేలోన నాసహా 

స్రాతయమాదిదికృతుల నై న విస్వో లల చేయు నుదతిన్, i399 

ప, తకదముతోడ మింట రయవూారం జరింపడ వేళ వీని శా 

చరుగతి సాంద్ర వారిధరసంటజ్ల వమందు మహోత్తుం జైన భా 

స్కరుగతి భంగి. జూపజుకుం గన్పడకుండు నిశాటవర్య వీం 

డరయంగ చేవదానవులనై న నసాధ్యు(శు సంగరంబునన్. 1990 

చ, అని యిటు పల్కి రాముకు దురాశ కుం డై నని శాటరాజనం 

దనునిపర్నాకృముంబును దతస్ఫుటమాయ నెజింగి కీ రివ 
ర్భనుని బరా క మాధికుం ట్ర, తాపవిశిష్టుని ధీరు లత్ష్మణుం 

గనుంగొని చూపు? లుం గుస గన్సశ రన ముప్పు ని ట్రనున్ , 1891 

అయుత రాము డిం దృజిద్యశమందు లత్ముణు నియోగించుట శ్లుయుం- 

ఉ.* ఏరవ రేణ్య సర్వకవిపీర చమూ+గణసంయుతుండ వె 
దారుణభంగి నేగి యలదానవనాథ సుతుకా దురాత్త, ర్తుక్రా 

ధీకుని మూయికు నృలవిభేయని కాతశిలీముఖంబులం 

బోరి వధించి రమ్ము పరిపూర్ణ యశుండవు గమ్ము లక్షణా, 1892 
ము, వానునుంతుండును జాంబవంతుండు సనం గాధ్శ్వరుం డంగదుం 

డును నీలుండు నలుండు శంభుడు సుపేణుం డాసురాచార్యనం 
దనుడుం గేసరి మున్నుగాం గలచమూనాథు ల్బలోవేతు తై 
యనఘా నీవెనువెంట వచ్చెదరు బాహాటోప మేపారంగన్.- 1898 

తే, మనుకులవ రేణ్య దానవమర్మ్మవిదుండు 
శత్రుఫీవణు ( డీవిఖీషణుండు నీదు 
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వెంట సచివస మేతుం డై వినయ మెసం౫ 

వచ్చి నీకు యాగము. జూపు నచ్చుపడంగ, 1804 

క, అని పలికి రాఘ వేంద్రుం, డనుజుని దీవించి యనుప నయ్యానఘుండు చె 
మృ్మనమున మోదము గదురల, నినకులుపాదముల నెజుంగి యి ఓని పలిశెన్, 

చ, అలఘుచరి త్ర యిప్పుడు మదంచితీకార్తు కము _క్షగో త్ర భి 

త్కు_లిశసమాన కాండము లకుంకితలీల నిశాటుగాత్రముం 

జలమున వ్రక్కలించి వపసం జని రాకనరాజధాని వె 
బలుమబజు వ్రాలు? బుష్కరిణీ వె వడి నంచలు వ్రాలుకై వడిన్, 1896 

వ, అని పలికి ప్రతాపనంతుం డగులమ్మణుండు భ_క్రియు కొంబుగా రామునకు 
ద్రైదశ్నీణంబును బ్రణామంబునుం గావించి యమ్షహాగ్ముని చేత స్వస్త్వ్వయనవూ 
ర్వీకంబుగా ననుజ్ఞాతుం డై నజృకవచంబు దొడిగి శరపూర్హంబు లై నకవదొ 
నలుబిగించి హేమవిభూమీళం బై న వేజూక్క కార్చు కశేప్రంబు దాల్చి ఖడ్గంబు 
గాని యభూతపూర్వు తేజోవిశేషంబునం దేజరిల్లుచు రావణనందన వధాకాంశ్నీ 
మొ శీఘ్రంబునం జనియె నప్పు డనేశవానరసవా్శాస్తపరినృతుండై వానుమం 
కుండును నీల మేఘసన్ని కాశ భ ల్లూకబలస మేతుం డై జాంబవంతుడును సచివ 
చతుష్టయసనునిితుం డె విభీహణుందు నసంఖ్యాతఏరమర్కట వాహినీగ 
ణో వేతులై తక్కి నయూథపులును ధనుప్పాణి మైనలత్షుణుంబరి వేష్టించి పాదా 
భిఘట్టనంబునం బుట్టినధరణిపఠాగంబు గగనంబునం బర్వం జరణాతిభారంబు 
మోవంజూలక శేషముండు శిరంబులు వంపం గోలావాలశబ్దంబుల దిక్కు_౦భికర్ల ౦ 
బులువగుల భయదాట్టహోసంబునం జనిరి యి ట్లనంతబలపరి వేస్టితుండై మిత్ర 
'లేజుం డగుసుమిశ్రాపుస్రుం డప్ర మేయ వేగంబున దూరం బరిగి నికుంభిలం 
జేరి యందు. గాల మేఘస దృశం బె వ్యూహీకృతచతురం గరథ పదాతిజనసంకు 
లంబై నానావిభవినుబశస్త భాస్వరం బై విపులంబె ని  స్తరంగసము దృంబు 
చందంబున నిండికొనీ నికుంభిలావనంబుం జుట్టుం గాచికొని యున్నరాతస 
సె న్యంబు నవలోకించె నప్పుడు విఖీషణుండు సౌమి శ్రీ నవలోకించి యర్లసా 
ధనం బగువాకన్టంబున ని ట్లనియె, 1897 

॥ అనఘాత్త యిడెొ మూడు మనీతాభ్ర తుల్య మె తీసరారుచున్నది దనుజిసె న 
మోసేన తేనచుట్లు నిడికొని రావణి హోవమంబు గావించు చున్న వాండు 
క అకుటమ్ముల దీనిం డెటీపి గావించినం గాని శక్ర బ్వేవ్, గానంబడం౭డు 
గావున గపినేన గవియించి పెనంగించి తోడోడం నొవ్వాండితూపు లేయు 

తే, మింకం దడ వేటి కీపనోవుకృత్య మిపుడు నా 
పార మొందకమున్నె యీషఘూోరబెశతు 
వీశిఖతతుల నధింవుము పమ రచైత్యు 
హ్రూరకర్షుండు మాయావి వీరవకుండు, 1898 

లొ 



యుద్ధ కా౦డ ము, 678 

క అని చై త్యవరుండు పలికిన, విని రామానుజుడు కోపవివశుం డై లో 

చనముల “ర క్రీము మిాజింగ, దనుజుల పె విశిఖవృష్టి దళముగ ౮ గురసెన్, 

రుదు తొనగరాక్న నుల గుములయుదము. చిర 

చ. తరువులు శే లకృంగము 'లుడగ్గ శిల ల్లొని బుత.సై న్యముల్ 

త్రరుచర సైన్యము లృయదదారుణనిస్టోనము 'ల్పెలంగ ఖీ 

కరగతి చె దెత్యపసై సె న్ట్రముల గృ కున దొంకిరి వారు నారలం 

బరువడిం దాంకి రు గృశరపట్టేనముద్గరకోటి నించుచున్. 1899 

క్ష, ఆరణము సంకులం స, ఘోరం బె నభము వగులం గులగిరు లదరకా 

ఛారుణి వడంక లంకా, దాగరంబులు బోరుకలంగం దప్పక సెలెన్ * 1900 

క తరుగిరిశ్ళంగంబుల చే, శరపట్టిసభిండివాలచ క్రగ దాము 

ద్రరవిశతుల చే నన్వుడు, కర మౌాకాశంబు నిరవకాశం బయ్యెన్. 1901 

చ. అసురులు బట్టదల్బి విక్భతానను ల 3 పటుశన్ర్రపాణు లై 3 

మసలక కీశసేన నడుము న్వడిం జొచ్చి కలంప న త్రతిణ 
నిసువక వారియట్ల కవివీరులు ఘోేరళిలా ద్రిపాణు లె 

వెస నరిసేనం జొచ్చి ఘనప్ర్య మెలర్పం గలంచి రుద్దతిన్, 1902 

ఆ. అంతం గొంతవడికి నద్భుతబలు లై నృవానరర్హ మై న్యవరుల వేత 
వధ్యమాను లైనవాసవరిపుల కృత్యంతభయము వొడమె నాలమందు, 1908 

వ, అప్పుడు వానరులకో ల లల కోరక విషణ్ణం ul పజ చుచున్ననిజానీకంబు నవలో 

కించి జాతక్రోధుం జ దుర్భర్జుం డగు క్రజత్తు లేచి కల్పోక్త పకారంబున 

పోమంబు? పరిసమా వి నొందక మున్నె  లీషఘ్రంబున వృమోంధ కౌరంబువలన 

నిర్ణమించి వెలికిం జను ఉంచి పూర్టయు కం బై నరథం బెక్కి ఫీమకార్ము కోశోరుం 

డై కృష్ణాంజనచయోపముం డై కోపనంర క్షనయనాననుం డై కాలాంతకుని 
చందంబున గ్రాలుచు సాండ్రంబుగా శరవర్ష ౦బుం బరంగించుచు సంరంభవి 

జృంభితుండై. శరుచరాసి సె న్యరబుల నొ క్పింపర వాడంగిన నతనిప్రాపున నిర్భయు 

లె రాశుసులు నానావిధాయుభాసారఘోరంబుగా వానరులప యంగవిసి గణం 

బు గావించిన న ల్తెజుం గాలోకిం చి, 1904 

చ, అనిలతనూజు. .డ ప్పుడు సురాచలసన్నిభ ఘోర కాయుం డే 

ఘనతీరపాదపం బొకటి కొని యొక్కాక వ్రేటుతా(కున౯ా 
దనుజు లనేకు లుర్వం బదందట్టుచు శుష్మపనంబు 'నేర్చున 

య్యినలునిభంగి రాతసుల నరదఆ నేర్చం దొడం7గ నెంతయున్. 1905 
ఉ. అప్పుడు ళూరు లైనక్షణదాటులు కొందటు సాహాసంబునకా 

చెప్పర మైనభంగి గ నతిధీరునీ వాయుకుమూరు. దా(కి నే 
ర్పొప్పంగ నాళ్వికు ల్రథికు లుగపదాతు లిభాధిరోవాకుల్ 

గప్పిరి తీ వ ఖఢ శ్షవిశిఖస్సుటముద్గరతోమరంబులన్, 1906 
pe 
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2m 

క్ర 

. మజీయును. 1907 

. ితశూలధరు లగుదితిజులు ఘూలముల్ ఖన్షపొణులు మహోఖడ్లములను 

శ క్రివాస్తులు ఫఘోరళ_క్రిీసందోహముల్ పట్టసాయుధు లుగ పట్టసములు 
పరిసుసాధ నులు శీకరపరిఘుంబులు చక క్రయోధులు త్రీ వచ ప్ర క్రేములును 

ఘోరగ డా యుద్ధకోవిదు బ్ల బదలును బరకును బలవారు “పరళ్యప్టలును 
. భండనమున నోక్కు_నడి? బజువి రందు;, ౫ ; దొవులు చేనిబారలుక జకుంగోళ 

గవసముల: చాణిశలములభి దురతుల్య, ముష్టి హతుల. జెనంగిరవు తశముగా. 

ముజీయు నిశౌటులు కొండు, గురుభారశకేఘ్ని ముసలకుంతాళనిను 

దరభిండివా ములు వడిం బరంగించిరి ధీరుం డై డై నపావనిమిో:౭దన్ . 1909 

ఇ వృష్టైధారలం జలీయింపని జె అంబు, దీత్రి' వారిశ స (స్రువృష్టి నోర్చి 

వారియాయుధ ములు వారక చేకొని, వారి నెల్ల దునిమె వాయుసుతుండు. 

ధియా ఇంద్ర బిత్తు వొనుముంతునితో యుద్ధము సేయుట, తైథిం 

అపు డామరుత్య్కు_మారుని, విపుల భుజావి కృమంబు ఏవీ ంచి మదిం 

గువితుం డై రయమున నా, క,పాచరనరణ్యసుతుండు సారథి కనియిన్, 1911 

. అనిలనందను. డరవాయినొ నక బై త్య,సై న్యముల నేర్చుచున్నాండు సనుదలీల 

డడన్ర చేసిన నింక నసందజు వధించు, వానిమో:దికి రథము పోవంగ నిమ్ము, 
అని పలికిన సూతుండు తద్వచన ప్ర కారంబున యుగ్యింబులపగ్గంబులు వదలి 

వాయునందనున కభిముఖంబుగా రయంబునం చేరు దోలిన. 1918 

శఛా,సావహాంకారత రాక్షుసుం డలీగి ఘోరాకారుం జ బాణసం 
షా 

దోవాంబు ల్పటుళూలముద్దరము లసో కాసికుంతంబు లు 

"త్పాహం౦ బొప్పం గవీంద్రువై. ౧ బివి రౌడ వ కియ౯ా సేనలం 
Iw 

ద్రాహి త్రాహి సమిరపుత్ర . యనుచు న్య్వాపోనంబేసె న హన్, 1914 

తసుకారిము క్రపటుశ, స్తు లన్ని ప్రకిగృహించి సంద్ర ద్దుంజై 
బొవులు ముడి కడ (గ మారుత, పాడ దద్దనుజు ననే గొబ్బునయలికెన్, 

. దనుజాధను నీమాయలు, పనినొన ఏవి దొంటిపగిది భండనమున శే. 

జనుబెంచినాండ నాతోం, బెసళపము కూరుండ వేని వీంచ మణంచెదన్. 1916 
. అనిమేపారికులాధవమౌా వినుము మూయాసనీకం గావించి న 

న్ననిలో( జాల భ్రమింపం చేసితివి నీ వాయూోసు నీమిో6ద నే 

ఏనియోగించెదం జోడు నాకోడిపు నీవృతు పృహోరంబున 

న్నిను జన్యంబున ద్రుంచి పుచ్చెద నొగి న్నేం శంతేకుం గూడంగన్. 191% 
. ఎజుంగవె నీవు తొల్లి దనుజేంద్రసుతా ప పృమదావనంబు గ 
చ్చజం బెకలించి నీయనుజుం రవి నిశాచరకోటిం ద్రుంచి నీ 
పురము దహీం౦ప విక్కనుసముద్ధతిం ౫ గ్రమ్మజు6 బోవు ట్ టంతయుం 

గరువలిపట్టిం దాంశీగబ్రతుకంగ, దరంఖ దురాత్మా నీకనిన్, 1918 
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క, వఏీనునక బాహాయుదం, బొసలౌద వేగంబుం బూని యోడక గొనుషరా 
యసురాధమ వెయ్యేటికి, బొసంగదు నను మోతి తొలంగి పోవంగ నీకున్, 

క, నా విని సక్రోభుం డై, రావణనందనుండు కనులరక్రిమ నిగుడం 

బావన మారొ్కొ-ని జనము, గావింపం దొడం” బాణకౌళల మలరన్. 1920 
వ, అప్పుడు రాఠుసన శే గ్రామం డగువిభీషణుండు లక్షణున క య్యిం ద్ర జిత్తుం జూవీి 

యి ట్లనియె, 192 | 

చ, నునుజవ రేణ్య రావణకుమూారుండు హేవరథాధి రాథుం టై 

యనిలతనూజునిం బొదివ్ యాలముం వేయుచు నున్నవా వాడు పీ. 

డనిమిపనాథునో ర్చి నబలాఢ్యుండు గావున విని వజక 

ల్పనిశితధా తృదండనిభ బాణము లేసి వధింపు ముద్దతిన్. 1922 

క్క అన విని లశుణు( డప్పుడు, గనుంగొనియె దోరానదు న్నగప్రలీమానుకా 

ఘునభుజుని “భీముబలు దుర్ణను మాయికు నింద్రజిత్తు స సనుదోన్మక్తున్, 1923 

దురు ఇంట్ ద జిత్తు చేయుదుండిననలోమమున విఫీనణు డు లక్ష్యణునక్రు ( జూపుట, శయం 

వన, అంత నవిగీభీషణుండు జాతీక్రోధుం జై ధనుప్పూణి మైనలత్షణుం దోడ్కో 

వోనీ రయంబున నన్ముహావనంబువ్ర వేళించి యందు నీలనారదసం కాశం బె క్ 

దర్శనం బె యుప్పుచున్నన్యగోధంబు క్రి కింద నయ్యిం దృజిత్తు గావింపం ం గడమ 
పడియున్న హోమంబుం జూవి వెండియు నిట్లనియె, 1924 

నీ రాజనందన కంటు రావణి యిక్కడ సమరంబుకొణకు వేలిమి యొనర్చి 
మునుకొని యుపహోరముల భూతముల కిచ్చి యనలుం డ్ డొసంగినయరద మెక్కి 

పరుల కదృళ్యు. జై డె పటుసాయకంబుల వివిధళస్త ౦బుల దివికి దునుము 

నిదె గనుంగొను మిప్పు డీయగ్నిలో నుండి వెడలుచున్నది యొక్క_వింత లేరు 
చె, వాడు గృమ్మణి నిమ్మహానటకుజంబు, కొడకు రాకుండ నరికట్టి కాలదండ 

నదృళపవనాల్ వేగనిశాతఫఘరోర, మార్లణంబులం జంపుము నునలనలదు. 1925 
చ, అన విని మిత్రవత్సలుం డనంతీబలాశ్యుడు లత్మణుండు నె 

మనమున నుత్సహించి భునమర్క_ట 2 పెన్యసమేతుం డై కరం 
బనిమివ నాథ కార్షుకని భాయతే దారుణచాపశింజినీ . 
స్వన మొనరించుచుండె హరివై రిసమాగనునంబు గోరుచున్. 1926 

మ, రథి మై కారుకి యె మహాకవచి మె రౌద్రోన్నతుం డై ససా 
రథి మ్ పూర్ణః నిమంగ్ యె తురగ ణు రమ్యఫ్యతో చేతు జ జ 
ప్రథనోశ్సాపా మలర్ప 3 దాశముఖ మ్రోలం దోంచినం జూచి కౌ 
ర్యోధురీణుం డగులత్రణుండు వలికె న్నా)వృట్స యోాదార్భటిన్', 1927 

క, ఖల రావతస యిలో నీమాాయలు పనినొన వేను. గడిమి నాలంబునకుం 
బీలిచెద ళూరుండ 'వేనియుం దలలక నాకొసం మిపుడు ద్వండ్వరణంబున్. 
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౨ధ్రిద్టు ఇంద జిత్తు విఖివణుని నిందించుట. శ్వుశుం 

క, అన విని స్టోధుం జై, డను జేశ్టరనందనుండు తత్పరిసరమం 

దనువుగ నున్నవిఖీషణుం గనుంగొని 'తారూము లలరంగా నిట్లనియెన్. 

క, ఘునపొౌరుషయు కం బగు, శనుజాన్టీయమున విభుండు దశకంకున కీ 
వనుజుండ వై పుట్టితి విటు, తనయిండ నగునాకు నెగ్గు దలంపలందగునే. 1980 

క, జ్ఞలీత్వము సౌహోర్టము జూతియు మర్యాద థర్త్యసౌగుణ్యంబు 
న్నీతియు౯ బౌరువమును విఖ్యాతియు మానమును నీకు. గలుగవు తలంధన్, 

క, తనవారి విడిచి యన్యుల మునుకొని 'సేవించునట్టిమూఢుండ వార్యుల్ 

నిను నిందింతురు లఘుజీనన మోర్రురె శక్తు లె నవారు నృశంసా, 1932 

క, స్వజనపరిత్యాగం బ,న్భజనాశ్రయ మతివిరుద్ద మని తెలియక నీ 
చజనులకడం జేరితి విది, సుజనుల చందం బె నిన్ను జూడంగ నగునే, 1988 

ఆ, నీచబుద్ది వై ననీకతేంబున రాతసాన్వయమున శెల్లహోని కలిగ 
నేక సజనవాస మేడం బరాశ్రయ, మంళతచెనటి వె తి వేమి యందు. 1984 

శే, అరయం దనవారు దుర్గుణు నల బరులు 

చాల గుణవంతు లై నను స్వజనవాస 

మన్యవాసంబుకం కు శ్రేయరిపదంబు 

పరుల సేవించు టది యొక్క పౌరుషం బె, 1995 

కే, పొసంగ నెచ్వాండు తనవా రిపొత్తు విడిచి,సరుల సేవించు నతండుస్వ్ప్రపతజనులు 
“నాశ మొందినవీదప నన్యాయసరణి, వారిచేత నె వాతుం డగువాసవారి. 1986 

కో, తమవారివుర్మళర్మము, నెమకి విరోధులకు జెప్పు నిరనుక్రోళ 
తప్పము నీకె గాక నిర్జర, విగుకా వేజొకని కుర్వి వెదకినం గలే. 19317 

వ, అని పలికిన విఫీషణుండు గమ్మజు వాని కీ ట్లనియె. 1938 

ఎథుర్థు విధీపణు డు ఇం ద్ర జిత్తునకు బుద్ధి చెప్పుట. చతల 

కే, అసురనాథతనూజ దురాత్మ్య నీవు, పూని నుచ్చీబ వెజటుంగనివానికరణి 
తివిరి వ్రేలద వేల గొరనమువలన(, బొడమినట్టిసారగుహ్యుంబు విడువు మింక, 

క, కలకాలము ఖలరాతస, కులజూతుండ నయ్యు( గ్రూరగుణము విడిచి సా 
ధులముఖ్యగుణము గై కొని యలఘువుతిం జరించు కుజుంగ వంటరా నీవొ, 

ఉ, దారుణనృ త్తి గైకొని యధర్మ మొన ర్రుకు విరారు నిత్యము౯ 
దారుణవృ ర్తి గై కొనక ధర్య మొనర్పుదు నేను మికడఃణా' 
జేర రాదు నే విషమశీలుండ నై తగ చెట్లు మూదురా 
వారము మోన్స నోపుదు నృశంసులపొత్తు మనంగ వచ్చు నే. 1941 

క. ధర్మ బ్రచ్యుతకీలుని, నిర్హక్యాదకుని 'బాపనిశ్చయు మణి దు 
మృర్ముని గరగతఫణి సే ట్లర్లిలిం బోనడిచి సుఖము లందంగ నలయున్ . 1942 
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వ, మజియు హింసయు( బరనీహరణంబునుబరదా రా భినముర్శనంబునుదురావారం 

వ్ 

బును నీనొల్లు వంశతుయావహాంబు లని పెద్దలు పలుకుదు రీన్నాల్లీంటెని బు 

మంతుండగువాండు ప్ర జ్వలితగ్ళ వాంబునుంహో లె. బరి త్యజింపవలాయు ఘోరం 

బె నమవార్షి క వధంబును సాధు ర్వ చేవతలతోడ విగృహంబును దురహంకారం 

బును నోప్రంబును బద్దవై రత్వంబును బరులకలిమి కసూయపడుటయు నివిమొద 

లుగాం గలదోషంబీలు తోయదంబులు పరప్పతంబునుంబో త రావణునిగుణం 

బులం గప్పికొని యున్నవి దుగ్గుణంబులు జీవితె శీర నాశ నంబు చేయ శేల 

తక్కు, నీదోవుంబువలన విము క్తునింజేసి సుఖాత్తునిం గావించుట శేను టెక్కు. 

కతెఆజంగుల నీతిప్ర, బోధంబు. జ్డేసి పిదప నిట్లు నిరస్తుండ నై తీ. నింక చేల లంక 

యెక్కడ రావణుండెక్కడ నీన్ర చాలుండవు దుర్వినీతుండవు దురభీమానివై న 

నీవు రావణునకుం బుత్రుండ వై జనించుటవలన నింత వుక్సై దురాసదం బైన 

కాలపాొశేంబునం గట్టువడితి బింకం దొల్లింటిచందంబున సీకులంకకుంబోవరాదు 

హోమంబు చేయుటకు వటంబు కీ, ందికి జనంగూడదు నీమూయలు మాయ 

మయ్యె బర్నాకమధురురుండై నలక్షణునిబారింబడి బ్రుతికీపోవం జూల నమ్మహో 

త్ముతోడ రణంబు గావింపుము నిజబేలంబుం జూవుము సర్వాయుధథసాయకనస్టి 

యంబుసేయుము తుది నమ్మనుజవరశ్ రాసనము కదు రాసదణాత శరజర్ష రి తా వయ 

వుండ. వై సమరంబులోన. ట్రాణంబులు విడిచి బలసహితంబుగా యమలోకం 

బునకుం జని యమనిలయకీంకరుండ వయ్యుడ వని పలికిన నవ్విళీ వ ణునివాక్యం 

బులు విని మహాపీరుం డగురావణనందనుండు బో ధాతిశయంబునం గన్నులం 

గంజాయ రంజిల్లం బరువ వాకస్టంబుల విభీషణుని నిందించు చుంగాలాంత కసన్ని 

భుం జై మహాప్రమాణం భెనవిపులకార్ల్ము కంబు జిణిజిణిం దద్రి ప్పుచునమిత్ర, 

నాశనంబు లై నశరంబులు పరామగ్శించి కాలాళశ్వయు _క్తం-బె నకాంచనరథ౦బు 

మహా వేగంబునం గదియం దోలించి తనయో,ల నుహోన్నతేశరీగుం డగువాను 
మంతునిమో(ద నారోహించి ' స్వ కేజోభావీ తుం డై యుదయమహీధ రమండ 
లాగ్గ సంస్థితుం జై నసవా స స్రకరునిభంగి వెలుంగు చున్నల త్రణునిదత్సరిసరంబున 

నున్నవిభీషణునిదక్క నయువథ్ధవుల నందఆిం గలయ నవలోకించిమహోళనికల్బం 

బగువా కన్టంబున నిట్లనియె, 1948 

వెజివక మద్దోచి త్ర భుజ వేగము. జూడుండు నేండు మింటిసైం 

దరలక సన్ని కాలజలదంబు నిరంతరభంగి వర్ష ముకా 

గురిసినమాడి. సాంద్రముగ ఘోరని కాతశర స్ప వర్ష ము౯ా 
బ్రజిపెద మో రనిం జపం పాలి కొకింత సహింపు, కడ త్తజిన్ , 1944 

శే, నేడు మత్నృథుకార్ముకనిస్పృత ప్రచండ కాండపరంపర ల్లండు మణీ 
ఘోరభంగి మోతనునులు నీజు శ్రేయుం జిచ్చు తూలరాశిని నీటుంకేసినటు. 

Cul) 
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క, శూలానిళ_ క్రితోమర, కాలకటామోపమానకాండంబుల మి 

మ్లాలమునం దునిమి యిప్పుడే, వాలాయము కౌలుపురికి వరుస ననిచెదన్, 

చే, కొరు కనినాడములు ఘోరగర్ణి తేములు, భర్యభూపణరుచులు శంపలు శకాన్లు 
వృష్టి లిన లయాభ్ర ంబులీల జూల , నెరయునాయ్రోల చెవ్వా(డునిలువనోపు, 

చ, నుజుచితె యింతలోన మునుమాపటియుద్ధమున నందు మిమ్ము వా 

నరుల నమోఘసాయకగణం౦ంబుల మూర్చ మునుంగంజేసి స 

తీరమున గూలవై చినవిధం బహి నాథుని మేలుకొల్స్చిన 
ట్రరయక నన్ననిం జెనకిశంతకు. జేరినవా(డ వెంతీయున్, 194 

వ. అని! పలికిన నయ్యిం ద జిత్తుగ ర్లితం బు ఏని లత్షణుం డభీతవదనుం డై కోపంబు 
శెట్టింప రకాంతపఏీక్షణంబుల వాని నవలోకించి వెండియు నిట్లనియె 1949 

సీ దానవాధము యీవృథాగర్వ మేల నీ కాడినయంతీ ఛేయంగనోపు 
నట్టిమహాబలుం డాడినం గొంత'లె స్పగు నంతర మెజుంగ నట్టి మూఢుం 

డాడిన మేల మిమ్మంచజుం దునివి కృతార్థుండ నయ్యెడ నన్నమాత్ర 
నరయం గృ తార్థుండ వై తివె మున్నాజి నరదజి నోర్చితి నంటి వేని 

'క్రే, యేమజించి తస్కరవృ త్రి వ్యోనువీధి, డాం దై తృమాయాబలోదో్యోగమలర 
బవరమున నెల్లవారికి. బారనశ్య, నుంట చేసితి వది యుక్క. బంటుతేనమె, 

క ఎదిరించి నిలిచి నాతో, గదనం బొనరింపు మిపుడు కడిమి దలిర్పకా 
భిదురస మానని కౌతే, ప్రదరంబులం చ్రుంతు రి త్తపలుకు లింెకీలా, 195! 

క, నా విని సక్రోధుం డై, రానణనందనుండు కనుల ర క్రిమ నిగుడం 
జ్రావీణ్య మనల దిశలు నృభోవలయము నగుల హార మో+యించి వెసన్ 

కే, కాలసర్పసమానో గ కనకఖచిత, శరము లేసిన నవి మహోస్యనము లెనంగ 
సత్వరంబున నరిగి 'మ్మణునియురము, దా(కి వీపున వెడలి తద్ధరణిం బడియె. 

ను. ముణజీయుకా రావణి సాయకంబులు ధనుర్తార్విం దగం గూర్చి బ 
ల్లు లాడం దెగ నిండ దీసీ వెస వక్షం బుచ్చిపో చేసినం 

గురుబాణకుకజాత ర క్షకలితాంగుం డై సుమిశత్రాసుతుం 
డరయం బొల్బె విధూనువహ్ని గతిం బు హ్బేఢ్యద్రుమ్ర కి కి యన్. 1054 

వ, ఇట్లు మేఘనాదు౦డు లత్షుణుని ర కథారాసి కృగాత్రుం Er సీంవా నొదంబు౭చేసి 
శాసీ రోవంబున ని ట్రనియే, 1955 

శే, జన వరకుమార మచ్చరాససవిము క క జీవితాంతకవవదిగళిత పటివ 
కంక ప త్రీ శ గృవటుసాయకములు గదిసి,వితతముగ సేయ నీదుజీవితము గోలు. 

క, బవావిశిఫరఘల నాచే, ని నివాతుండవై ధరణి. బడిననీవ్వొంసంబుళా >” 

రహి గంకకాకఘూకని,వవామయులు భతీంచు నేం డవశ్యం బాజన్. 1951 
చ, ఏవిధనిశాత బాణములు చే నిగిడించి సమగృశ క్తి నీ 

కనచము సించి ని ల్విజిచి గృక్కన చే వల ద్రుంచి వై చెద౯ా 
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బవరములోపలం బడినభో కుని దమ్ము ననార్యు ని న్నింకకా 

రవినిభ తేజుం డె డె నరఘురాముండు డు మూడంగలండు నేం డొగిన్, 1958 

అని సంరబ్లుం జై పరువష౦బుగా. బలికిన నయ్యిం ద్ర, ద జత్తువచనం బులకుంగోవించి 

లక్షణుండు శంతువముంతం బగు వాక్యంబున నిట్లనీ య. ‘959 

. కర్చు రాధను యీవృథాగర్వ మేల, బిరుసులాడిన మా శ్రా,నం బెంపుగలదె 

బంటవై_ తేని నా మ్రోల బలికినంతే, సేయు మళశ్లున ఘనుల డ డని చెప్పవచ్చు. 

. మాటల ప్రే నినయంత నె, పాటిగ బలవంతుం డై  సపగతుండు జెడునే 

మేటి వంవళలేని యిప్పుడు, సూటిగ నీపలికీనంతం జూపుము 'పపిలుచన్. 1961 

తడ "వేల సాయకంబులు, విడువుము నీచంద మెల్ల వీశ్నీంచి తుదికా 

విడుగుల కెన యగుతూపుల( బడవై చెద నీన్ను వజ్బి బలునిం బో లన, 

. వట్టివా గాద మేల దుర్వారపిళిఖ 

వాద మొనరింపు మిది వీరవరునిగుణము 

రావతసాధవము ఘఫోరమౌార్షణబలమున, 

గాక భువి రి తమాటలం గలదె జయము, 1968 

-ంథ్రుద్దు. లక్షణం డిం శ్రజిత్తుతో యుద్ధము నేయుట, శురుం- 

న, అని పలికి మిత్ర కేజుం డగుసుమిశ్రాపుత్రుండు  కౌదృరసోజ్లా సభాసురవదనుం 

డై సువర్ణ వలయనుండితం బై నకోదండంబు సవరించి గణంబు సారించి ప ప్రకా 

puro సూర్యమరీ చికల్చంబులును సుజాతపత్షవిరాజితంబులునుగాలా 

నీనిషస న్వికాశంబులును మహా వేగంబులు నగునారాచంబు ఖైదు పొగలేని 
మంటలు మింటం బర్వ వింటం గూర్చి ఘంటారవంబులు లంగ నాకర్ణ్మ 

పూర్మంబుగాం దిగిచి రానణియురంబు గాండ నేసిన నద్దానవుండు లత్షణళరాఖి 

పహూతవత్వుం డ్ కోణితంబు గ్ర క్కుచు మూర్చితుం జె రథంబుపయిం బడీ 

యొక్కింతకుం 1 'జలీవి నొంది రోషభీమణుండై. వజ బ్రకల్పంబు లగుమూూడు వాడీ 

తూవులు సౌమిత్రియురంబు దాంక చేసా 'నితైతంగున బలసంపన్నులును విక్ర 

_మూధికులును వస్రాంతులును సర్వశస్త్రువిశారదులును బరనుదున్లోయాలును 

నిస్తులబలపౌరుషులును మజహోవీరులును మహాోత్తులును జండకోదండనరా(స్ర్రుశ స్త స 

ధరులు నగునరరాతశ్ససింహాంలు దృ ప్పసీంవాంబులచాడ్చున మహో గృవాం 

బులపోలికం గుమారతారకులభంగి€ బురందరళంబరుల కరణి గరుడషన్న గం 

బుఆపగిది ననోన్టీన్టిజయ'కాత్లం దలపడి కన్నుల నగ్నికణంబు లొలుక సింహ 

నాదంబులు సెలంగ గుణప్రణాదంబులు దిక్కులు నిండ లావును జేవయు 

బలం౦బును జలంబును దిట్ట నంబును నట్టహాసంబులు దీఫింపం గాలమేభుంబుల 

భంగి నొండొరులమిాంద చాణవర్షంబులు గురియుచుం బాయుచు డాయుచు 

చేయుచు నవాంకరిం చుచు వహుంకరించుచు ధిక్కరించుచుం దృణేకరించుచు 
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ఆ 

క్ 

విపెధ ప్ర కారంబుల విన్నాణంబుగా. బోరుచుండ నయా యోధనంబు మహః 

భీమం బె తుములం బై సురాసురసం భ్రమ ప్రదం బై త్రిలోకభ యానకం బై 
ఇెళ్లై నప్పుడు. 1964 

. శత్రు కర్భనుండు సౌమిత్రి కోపించి, కనుల దాగుణాగ్నికణము లలరం 
దొడరి దనుజు మొద దొడ్డ నారసము మే, నుచ్చి పోవ నేయ నొచ్చి యతండు, 

చండతర మైనతతో్కదంఢస్వన మాలకించి తద్దయు. గినుకం 
బెండు సెడి దీనముఖుం డై, యుండె న్లత్ష్మణునివదన మొగి. గనుంగొనుచున్, 

చే, ఈకరణి దిన వదను డై కేకువ సెడి 

0౫ 

ఖై 

టీ చ్చవడీ యున్న వాసవరిపుని జూచి 

శ త్రుభీవణు డశువిధీషణుండు వినయ 

మింపు సొంపార సౌమిత్రి, కిట్టు లనియె, 196" 

మనకు ళుభోనిమి-త్తంబులు గన నగుచున్నయవి రాజకంరీరవ యీం 
దనుజు. డవశ్యము మృతుండగుమునుకొని పటుశేరము లేయుమురయంబడరన్, 

. నా విని లక్షణుండు ఫణినాథనిభాగ్నిశిఖోపమాననా 
నావిధవ జ తుల్య దిన నాథ మయూఖసమాన కాండము 

శ్రేవవిరోధిమో౭ద దొరలించిన సంతుభి తా ఖలాంగుం డై 
వావిరి వాలడు మై మజుచి వ్రాలె నతొంగముమాంద రోజు చున్, 1969 

తే, ఇట్లు మూర్చితుం డై రాతుసేంద్రతనయుం 

రో 

cw 

డొకమువహూ_ర్రమునకుం డెలినెంది నొచ్చి 

యున్న నిఖలావయవముల నుదుటుకొల్చి 
కార్తుకం బందుళొని రోషకలితు. డగుచు. 1970 
కన్నుల రక్రిమ నిగుడగల బన్నుగ వీరాగ గణ్యుం బార్జివతనయుం 

. మునుజేంద్రనందన మజుచితే తోలినా(టిరా క్రియుద్దంబున లాను మెణసి 
నిన్ను నీయన్నను నిరుపమనాగా స్ర్రృపాశబద్దులం జేసి భండనముసం 
బడవై చినవిధంబు పదపడి మొన్న టిమాపు మి మృందజు నేపు మోజే 
చలమున¢ గణికుటమ్సుల విసంజ్ఞులం జేసీ యనిలోనం గూలపవె చిన తెజంగు 

శే, నిద్రవోయెడు కేసరి నెమకి లేవ, సటలు వెటికినమాడ్మి వేసరక నన్నుం 

వ, 

జెనక్ష వచ్చితి విబ్బంగిసిగ్గు మాలి, వాండితూపులనినుం ద్రుంతుం జూడుమిపుడు, 
అని పలికి తోషపరవళుం డ్రై యద్దనుజ రాజనందనుండు వహ్నిశిఖలం బోలిన 
స్రసనారాచంబులు లక్ష్మణునిమోాందం బరంగించి నొప్పించి పదంపడి పదివాణం 
బులు పవననందనుని. వై నడరించి వెంటనె న ద్ర కల్పంబు లగునూటువిశిఖం ' 
బులు విభీషణుని నెజకలు గాండ నేనీ విజృంభించిన నద్ద్షళశరథ రాజన ౦దనుం౦డు 

, వానికడిమి గై కొనక సూర్యమరీచికల్భంబు లై నకాండనవా స్రంబులు పరం 
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గించి యుబ్బడంచి ముఖారవింనంబునకు నుందహోసంబు వెలువొసంగ వాని 

కీ టనియె, 1978 
ని 

. మీరి దురాత్త్య యిందనుక నూరక ,క్రేలితి వేమి యయ్యు నీ 

పౌరుషపు ముర్వి నుత్తముండు పంతము లాడక శత్రువర్లము - 

న్చారము నొందంజేయు నటు పంతము లాడియు నల్పు. ణెంతయు 

నై ప్రరుల గెల్వ లేడు పటువాగ్చల మాజి జయం బొసంగునే, [974 

బల్లి దుండ నంచు బలువుణుంలి జబ చ్రైల్లదములు వలికి వీదపణ బగతుండు డాయక౯ా 

వెల్ల డనంబున నుండం, జెల్లునె చెల్లింపు మోవు చెప్పినయంతన్, 1975 

. అని పలికి కోపమున డా,నసీనం గవచము చెంచి మేను చిల్లులు వాణి 

న్ఫునిశితసాయకొనర్భ ము, దనుజేందృకుమాగుమోంద దళముగం గురిసెన్ . 1976 

శే. రాజపుశ్రుసాయకముల రాత సే 

హీమునర్మ ౦బు చూర్హ మై పర 

నుండీ పజేడు తా రాజోలమా యనంగ 

నడలి. వనచరు ల్వూడంగ6 బుడమి6 బడియె. 1977 

. శరపరిధూతవర్ముండయి సాంద్ర కృత వుణుం డై విభావరీ 

చరుండు మహోనుహీధరముబొడ్ను న? గంపము నొంద కత్వుల 

నీరుస మిడుంగుజు ల్పెదర వారక రాజకుమూరుమిోంద భీ 
కరతరవజ్రతుల్యపటుకాండసవా స ము లేసె నుద్ధతిన్. 1978 

ఆమహానీయ ప త్ర దర, సోమము నీతాధిపానుజునీ చా వెస౯ - 

మైమటువు సంచి గాత్ర ము, ఛీ మోద్ధతిం దూంట్లు గట్ట దించె వడిన్. 1919 

.§9 బనోోన్యకృత ప్రలికారు లె యద్దాశరథిదాశకంకు లుత్మ_ం౦ళ  దీపింప 

నకుంఠితలీల ను 'ర్రేకంకీరవంబులచాడ్చునం దలపడి సవ్యాపసవ్యమండల 
పృకారంబులం దిరుగుచు మండలీకృతకోదండు లై, పరివేవపరినృతనూర్య 
వోండలంబులయొప్పు జూపుచు సాసారంబు లగుప్రళయ కాలవలాహాకంబుల 

కరణి గర్జించుచు నొండొరులమిోాంద నీరం ధ్రంబుగో నంపవాన గురియుచుం 

బరస్పర “ ప్రహారభిన్నవతు లె. పనవణంబులు జలంబులు దొరంగచం 

దంబున రుధిరంబు గ గ్రక్కుచు ర_క్తథధారోశ్నీతశరీరు ఆ ఛాతుశోభితంబు 
లగుకులాచలంబులమా డే 6 జూక్కులకు శ్రే "వేం గగుచు రుధిరావని క్షశరన్యూత 

సర్వాంగులై హేతిమంతు లె నవై శ్వానరులభంగి వెలుంగుచు బాణకుతవే 

దన సహింపంజాలక సారెసారెకు నిట్టూర్పులు వుచ్చుచు మత్తమవాతంగంబుల 

మాడి_ మాజుమసలుచు నొండొరులశర ప్ర హారంబులు వారింప నలవి గాక 

నౌడుగఅ చుచుసాయకవిడారితస ర్వాభరణు లై మ్రోటువడియున్న కదంబవృతుం 
బులలాగునం జూపట్టుచు యుద్ధోన్మత్తు లగుటం వేసి పరి శృమం బెటుంగక్ల 

166 
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క, 

క్, 

ర 

G, 

రౌద్ర రసోల్లాసభాసురవదను లై "లె లయ కాలకుద్రులక్రై వడిం చేజరిల్లుచు నుతి 

యు కో క్రధారాసారసంసి  క్రసర్వాంగులై యఖండస సంధ్యా రాగ మండలాంతర్షత 

మార్తాండునిం జ డీ సేయుచు నుచ్చావచాకారంబు లగునారాచంబుల నంతగి 

కంబు బంధించుచు సర్వా స్ప సకోవిదులలోన నగ గృగణ్యులుగావున సారెసాశెక్టు 

న స్త్రకౌశలంబులు చూపుచు విచిత్ర ప్రకారంబునం గరలాఘ్థువశ రలాఘవంబు 

ము చేజ్ వంప నన్యోన్యజయకాంతంర గులాచలంబులు కంపింప సముద్రంబులు 

పొంగి పొరల గగనంబు ఫఘూర్దిల్ల దిక్కులు వడంక సర్వభూతంబులు భయం 

బునం బర్వదివారా త్రంబు లేర్పడకుండ దీర్ధ కాలంబు రణంబుగావించిరప్పుడు, 

నరరాశ్ససాయకకర, పరిము _క్షసునర్హ పుంఖబాణములు తేదం 

గరుధిరపరివీ కములై , హారిపదమున నొప్పెం బావకార్బులమాడ్కి న్. 1981 

మజికొన్ని మార్ల్షణము లం,బరపథమున నుండి పుడమిపై. బడ దొడంొం 

'బెరసి విలయసమయంబున, నురుగతి మహి వ్రాలుదారుణోల్క_లమౌాడ్స్కిన్. 

దారుణలయఘు ననిక్హా, తా రవములభంగి మ్రోసె నలీసాంద్రముగా 

వారిధనుర్ణుణరవములు, ఘోరము లై విన్నవారిగుండెలు వగులన్. 1988 

ఒండొరుమోంద నుగ గతి నొక్కట నేయులసచ్చరంబు లొం 

డొండ నభంబునం దొరసి యుక్కునం బుట్టినఫఘోరవహ్ని చే 
ముండుచు6. దద్రణ క్ర మము మాపులు సర్వము గానిపించున 

ట్రుండగం గ్రాలుబల్దీనయలో యనం జూడగ నయె నయ్యెడన్, 1984 

తే, అంబకాసారనుకృతవ్రణంబు "లై లను దాశరథి దాళకంఠులతనున్ర లపుడు 

చ, 

చూడ నయ్యె నివ్పత్ర, కుసుమితభారి, శాల ) లీకింశుకంబుల చంద మొంది. 
నలువుగ వారిగా త్రముల నాటినసాయకము' ల్నగంబుపై. 
బొలిచినభూరిభూజములపొల్పునం జూడగ నయ్యె నప్పుడ 

య్యలను బలంబు శౌర్యము వరాస్త సమృద్రియుం బోలం జూచి వీ 
రు లన వికె యంచు నమరు బ్రనుజు ల్లొనియాడి రెంతయున్. 1986 

. ఆలోకనధీకర మై, వేలువులకుం దాపసులకు విస్త యకర మె 

కీలాఛీలం ul యపు, డాలోకింపంగ నయ్యె న యుద్ధ మొగన్, 1087 

వేసరక చలము డీింపక, గాసీల్లక రాత్షీసుండు శాకుళ్చవరుం 
డీసున రోసంబుల నుల్లాసంబునం బోది రిట్లు లా పీనుమడి గాన్, 1003 

. ఇ_త్తెజింగునమహోపీరులును గీ ర్రిమంతులును జయశీలురును సర్వాస్త్ర కోవిదులు 
న గుమానవదానవనాథనందనులు రాద్రతం బెనంగు చెడ సమరపరిశ్రాంతుం 
డై నరావణిం బ్రవర్ల మాన తేజుం డె క నలక్షణునిం జూచి యమ్మహారాబసందను 
నకం చ్రియహితరబులు సంపాదించుతలరిపున మహా లేజుం డగువిఖీషణుండు 
సంగ్రామంబుగావింప సమకట్టి సచివసమన్వితుంజై కలభపరివేన్షీతం బెనమ త్త 

2 ఆ e) గా వో 



రొ 

యుద్ధ కాండ ము, 698 

శుండాలంబులీల ననుకరించుచు రోదనీకుహూరంబు నిండ గుణధ్యనింజేసి విపుల 
రోవమంబునం జిచ్చజవిడుగులం బోనినిశితవిశిఖంబులు సాంద్రంబుగాం. బరం 
గించిన నవి వై శ్వానరజ్వూలలు కాజిడవిడహీంచుచందంబున రాతసయమైన్యం 

బుల దహీంపం దొడంగ నప్పు డతనిప్రాపునం బన్ని తదనుచరులు భూలాస్ీ 

పట్టిసకాటముద్దరగ దా పరిఘుంబులు ప్రయోగించి దనుజబలంబుల నేలకుం 

గోలకుం దెచ్చి రిట్లు విఖిషమణు౦డు మంత్రులుం దానును నలి రేగి యాతుధా 

నుల నుగ్గునూచంబు చేసి వానరుల నవల*కించి యి ట్లనియ. 1989 

. వనచరులార రాత్రి చరవర్యునిజీవిత మన్న దోర్చలం 
ల 

బనీన నితండె యీఖలనిశాటుండు చచ్చినం బం_క్రికంధరుం 

డని మొన రామబాణనిచయంబుల6 జచ్చినవా(డు గావునక౯ా 

ఘనభుజు లంద జొక్క_మొగిం గృమ్మి వధింపుండు వీని నుద్ధతిన్ . 1990 

కుంభనికుంభులు కుంభ కర్దుండు ప్రహస్తుడు నజ డృదంష్ట్రుండు ధూ మ్రనయనుం 

డలజంబుమాలి మహామాలియును నిఘ్ను( డశన్ ప ప్రభుండు సంహ్రోది వికటు. 

డగ్ని శేతుండును యజ కోపుండు సు _పఘ్నుం డకం౦పన ప్ర భుసత పన 

తరణిశత్రులు మహోదరమహోపార్శ ఏ ప్రఘసక ప్ర జంఘాకీకాయభాొస 

శే. కర ర్ల చేవాంతకనరాంత కద్విజివ్వూ, లుపకాపాషయూ పాడమయబ శత్రు 

క 

(= 
లోదిగాం గలదై త్యబలాధినాథ్రు లందజును ఘోరగతిం గూలి రారమందు. 

పంతము మోాలి రణార్హవ, నుంతేయు దాంటితిరి మోర లటు గోహప్పుదకం 

బంత కడం జికె నీతని, నంతము నొందించి దాటు డాశేహంబున్. 1992 

. మగంటిమి మోజంగ మనతో, జగడమునకు వచ్చినట్టి సావాసు లెల్లం 
దెగటారి రితీండు మడిసీన, నగచరవరులార మనమన౪వీడ చెగున్, 1998 

పినతండ్రి నైననా కిటు, తనయుని జంపంగ6 దగదు దాం జంవీన నొ 
క్క_నిచె రణమునం జంవించిన భువి నీరెండు సరియ చింతింపంగన్. 1994 

లే, దురిత మైనను గానిమ్ము పరమహితము, రామశకార్యార్థ మిది గాన ఛీమవర్యుం 

క 

వు 

డై నసౌమిత్రి చే వీని నద్భుతముగం గలనం జంపింతు మాయలు గెలువ నింక. 

నానరు లందు. దలపడి, నానాసిధతరుల శిలల నఖదంతముల౯ 
వీనిసవాచరుల నందజుం, బూని వధింపుండు సమ్మగ భుజబల మలరన్. 1396 

అని పలికిన విభిషణవ్రేరితు లె వానరు లందణు విలయపవన ప్రేరిత మేఘంబుల 
పగిది విజృంభించి మేఘంబులంజూచిన మయూరంబులభంగి భూనభోంతరంబు 

నిండ సింహానాదంబులు వేయుచు లాంగూలంబులు ద్రిప్పుచు మదగ జేంద్రం 
బులవె కుజుకుకొదమనీంగంబులమాడ్కి. రాక్షసులమోంది కురవణించి సాం 

ద్రంబుగా నిలాపాదప వర్షంబులు గురియుచు వి శ్ మించిన న య్యాతుధానులు 

కోపించి భయంబు విడిచి గదాపరిఘపట్టిస ప్రా ప్రానకరవాలభిండినాలక క కితొనుర 
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పాణు లె వారలం దలపడిన నయ్యిలు గడల వారికి చేవాసుకులకుంబోె 

ఘోరం బగుసం గ్రామం బయెష్టు నప్పుడు భల్లూక నాథుం డగుజాంబవంతుండు 
నిదబలంబుల. బురికొల్సి తానును రాతసబలంబు నొచ్చి కాలమేఘంబు కర 

కాశనివర్శ ౦బు గురియుచందంబున నీరం ధ్రంబుగా శిలా వర్ష ౦బు గురీయుచు 

నఖదంతంబుల వచ్చుచు బహుప్ర కారంబుటి రయాపుమాపం దొడంగిన నద్దా 

నవు లాపరా క్ర మధుర్యుం బొదిప్ నీలజీమూాతంబు మహాచలంబుమిోంద దడి 

వాన గురియుహోలిి.. నానా స్తళస్తవర్ష ౦బుం బరంగించి వెనుదీయక యేఫునం 

'బెనంగు చుండి ర త్రెజిం గాల్ిలచి 'మరున్నందనుండు లత్ష్మణుని డించి యొక 

విశాలసాలం బుక్సాటించి తెచ్చి యొకొ_క్కప వేటున ననేకరాతసుల నేలం 
గూల్చుచు విక్రమవిహారంబు సలిపె విఖీవణురడును మంత్రులుం డానును నలి 
“లేంని వివిధా స్త సళ స్త్రంబుల దనుజుల( బెక్క_ండ 6 చాటి సమరు చుండె నక్కల 

క్లం బాలకవి యిం ద్రజిత్తు కోపించి య్రహ్మాండ వ భఘోాండంబు వగుల ధనుష్టం 

కారంబు గావించి వట్రాశేనిసమ ప్ర, భంబు తే న నారాచంబులు విభీషణుని 
మోందం బ్ర ూగించిన నవి యత్సీశరీరంబు భేదించి ధరణి గాండిన నది దండ 
తాడితం బె చై నకంభంబుపగిది పగిలి వయ్య లయ్యె నప్పు డతనియాటోపంబు, 
జూచి సహీ౦సక లక్ముణుం డెప్పటియట్ల వానుముంతు నెక్కి యిం దృజిత్రుం దల 
పడిన నప్వీరశిఖావుగుల కసన్యసాధారణం బై నరణం బయ్యె నంత. 1997 

ఉ. చండ భుజావ లేపమున సాంద్ర గుణధ్వేని మింట బర్వంగా 
నొంకోరుమిోాంద నొక్క ముగ నుగశరపకరంబు లేయుచు౯ా 
గాండతిరోహితాంగు లయి కాలఘసాంతంతౌపధీశమా 

రాండులభంగి. గన్పడక దారుణభంగిం బెనంగి రిడ్దటున్ . 1998 

మ, శరసంథానమునుం బ్ర మోతుము ధనుస్స పాసపసవ్య క్రమం 
బురుముష్ట్రీ ప్రతిబంధనంబు గుణసంయాగం బు లమ్యో_క వియుం 

గర మోదానము విగ్గహంబును సమౌాకర్ష ౦బు6 గన్పట్టకుం 
డ రహీం బోరిరి పాణేలాఘవమున౯ మాజొడ్డి చిత్ర, ంబుగన్. 1999 

కే, చాప వేగ ప్రము రవిశాలభాణ, జాలముల చే నభంబు సంఛన్న మగుచు 

నుండం దర్గతవిమల గ్రహోదువితతు, లెవ్వియును జూడంబడవయ్యి నెట్టిరణ మొ, 
శే, రాజనుతేతోడ మౌార్కొన రావణికిని, రావణి నెదిర్చి పోరాడ రాజసుతున 

క గునుగా కమ్మహోత్సుల నలమ నొరుల్కకలవియే యని కొనియాడిరమరు లవుడు, 
ర్ అతులికళరకాహావాం క్ట లిం బో రెడువారిం జూచి యితండు గెలుచు నేం. 

డితే డ కోడు ననీ యథార్థ, స్థితి నూహీంపంగ' లేక చిక్కిరి వేల్పుల. 2002 
చ. సమకొని వార లిప్వరు ప్రచండగతిం బరంగించు శాత కాం 

డము లతిసాం ద్రభంగి గగనంబును దిక్కులు నిండం బరీ న 
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య్యమవస నొంటిరా త్రి యసితాభ్ర ము గ్రమ్మిన వేళ బుట్టుసం 

తవుసమువో లె ఘోరనుగం దత్సమయంబునం గృమ్మెం జీశటుల్, 2003 

ఆ. అంతలోనె సూర్యు. డ స్తమించె రణాంగ్య,ణమునం బాజుర క్షనదుల కాంతి 
మింట బర్వి కెంవుమించెనో యనుమాడ్కి_ఎబరమ దారుణముగంబర సంధ్య, 

సీ, కాంత్ దీరగ మాంసఖండజాలము మెక్కి. లీలమై నాడు బేతాళురవము 

. పునుకలో మెదడు కొని తిని సాక్కెడు కూన్తాండగణములఘోపషణంబు 

కడుపులు నిండ రక్తము డ్రావి దిరుగు భీకరజంబుకంబుల కలకలంబు wy 
మ స్పిష్కమ్ము భుజించి మలయుకంకోలూకకాకగ్ళ భృములభీకరనినాద 

తే, మొక్కమై ఛీమగతి మ్ర్రసె నుర్వి నిండ 
వాయువులు వీవ నోడె వై శ్వానరుండు 
వెలుగ డయ్య నత తము 'ల్వెలుంగు6 జూప 

వెజచె విలయశాలమునా(టివిధము వోంచె. 2005 

క, ఆయుత్పాతము గని నిరృపాయులు పరమద్దు లెల్ల భ్రాంతహృదయు లై 
పాయక గో బ్రావ్మాణులకు, శయం బగుంగాక్ యని పచించిరి వరుసన్. 2006 

ఉ. ఆరభసంబుం జూచి గరుడామరకీన్నర సిద్దసా ధయ 

మోరగగువ్యూకాదులు భ యోద్ధతీ నచ్చటి కేగుదెంచ యా 
వీరవరేణ్యు లత్ముణుని -వయువిధంబుల సన్నుతించి యా 

ఘోరనిశాటుం ద్రుంపు మని గొబ్బున. దీవన లిచ్చి రయ్యెడన్. 2007 

ఉ, అంత రఘు (ప్రవీరుండు మహాభుజవీర్యు (డు లత్మ్మణుండు కా 
లాంతేకునూాడి,_ బెట్టలిగ యద్భుతఫోరగుణస్వనంబు రో 
దోంతర మెల్ల నిండ నిశితాయుధము ల్పరంగించి వానరు 
ల్సంతేస మందం డత్తనువు జళ్లెడకంతలు చేసి వెండియున్. 2008 

క దతతం బదిబాణంబుల్క వతము పగులంగ చేసె వదలక విలస 
త్పయార్థచం ద్రశరమున, రతక పతిసుతునివిల్లు గృక్కునం దునిమెన్. 2009 

ఆ, మణీయు నొక్క_ఫరోర మార్ల్షణంబున వాని పడగ చేల గూల్చీ పటునిళాత్ర 

శరచతుస్థ యమున హారిచతుష్ట్రయమును, వికల యమొందం జేసి వేగ మడర, 2010 

ఉ. పాయక యొక్క_దారుణసుపర్వసుప త్ర సుపుంఖకాతపూ 
శ్రాయతము క్తనిర్ణరవ రాయుధ సన్ని భ కాలడండక 

ల్పాయతే భానుభానుతులితా గ్నిశిఖభోపమ కాంచనోల్లస 
త్సాయక మేసి వాని రథసారథికీర్ష ము ద్రుంచె నుద్ధతిన్, 201] 

వ, ఇట్లు వినిపహతనారథియు విళకలిత శేతనుండునువిక లసాధనుండు నై యయ్యాఖండ 
లరిపుండు తా నె సారథ్యంబుసేయుచు వేజొక్కమహోద్దండకోదండంబు. గొని 
గుణధ్వనిం జేసి నిరంతరంబుగా శరంబులు గురియుచు6 జూపజ కద్భుతసామ 
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గ్ల స్రంబు. జూవుచుం గవిసిన నాలత్రుణుండు వాని యాటోపంబు€ జూచి సహిం 

పే వోవీంచి చాండినారసంబు లడళంట నేసిన నద్దనుజ ఇఖరుండయ్య మో ఘళ 
రంబుల నొచ్చి యంతలోన లబ్ధసంజ్ఞ్యం డె నసారథిం దలంచుకొనిచింతించి శే, 
డినిట్టూూ రులు వుచ్చుచుం జాపంబు సారింప శరంబు సంధింప శ కుండు గాక 

లత్షణుం డేతిచూడం జాలక ఏిషణ్ణావదనుం డై యూరకున్న నతనిముఖలవణం 

బుపలవ్నీంచి వానకు లండటు పరమసంవ్భాష్షు లై లతుణుం బ్రశంసించి రంశ 
బ్రమాథియురభ సుండునుళర భుండునుగ ంధమాదనుండునుపీరా వేశంబునంగవిని 
శై లశృంగంబులు రావణిరథంబు పె వై చిన నది మధి తాష్టతురంగ మం-బె భగ్నా 

కకూబరం-బె విశ కలిత కేశ నాతప త్రచక్రంబె ధరణింగూ లె నిట్టురథంబు నుగ్గు 

నూచంబుంజేసి యవ్వానరో త్రములు 'నల్వురు గ మృణి లక్ష్మణుని పాలికింజను దెం 
చితత్పార్శ వ్రంబునం గొలిచి యుండిరి యిట్లు తనరథంబు భగ్నం బె కూలినవీర 

థుండై లాఘవంబున ( బుడమికిం దాంటి పదాతియె కోపంబు రెట్టింపంబొలివోని 

బంటుతీన ౦బున6 బుంఖానుపుంఖంబులుగా శేరంబులు పరంగిం చుచు మార్కొ . 

నిన నద్ద శరథ రాజ నం వనుండు సం,క్రు,ద్ధుం డె శరాసారఘోరంబుగాం గవిసీన 

నమ్మహోవీరులు పరస్పరజయకాంతు లినుముడింప మ_త్తగ జంబులణాడ్సునం దల 
పడి భిద్రంబు ల న్వేషీంచుచు రౌద్రంబునం 'బెనంగు నెడల దత్చార్శప్టంబుల 

నలిశేంగ శాతుసులు వానరులు భీము పృకారంబున మార్కొనిమహార భ సంబున 
ఘోర ప్ర కారంబునం 'బెనంకువకుం జొచ్చిన సందడికయ్యం బయ్యునప్పు డాసం 
దుస నెడగని రావణనందనుండు రాక్షసుల కి ట్లనియె. 2012 

సీ కలయంగ బెరసిన కటికిచీకటులచే దిక్కు లన్నియు జూల. డెలి దప్పెం 
దనవారు నెదిరివా రని తెలియంగ లేక భ్రమగొని యున్నారు ప్లవగవకులు 
వీరల వంచించి వెస నేను బురి కేగి రథ మెక్కి నచ్చెద రణ మొనర్చ 
నావచ్చునరందాంక నావార్త వానరు లెజుంగకుండంగం బోఠుం డేపు మెజిసి 

శే, యేను బురి శేగుటయు మది నెజింగి “చేని, యిీదురాత్తులు వానరు లెట్టులై న 
నతీమి పోనీక పెనంగుదు రట్టు గాన, స్వస్థ చిత్తు లై కయ్యంబు సలుపవలయు. 

క అని పలికి రాతస్సేశ్వర తనయుండు తీనపనికి యాతుభానుల నిడి కా 
ననచరవఏీరుల నంది, గనుమజువీ నిశాటవురికి గ్రక్కున నరిగాన్. 2014 

చ, అరిగి సువర్ణ కేతనసమం చితనూత్నయు గాతచక్రకూ 
బరపరికీలితంబు ప్రతీబద్ధజ వాశ్వము సర్వశస్త సం 
భరితము కాంచనా భరణ భాసీత మళ్వగతిజ్ఞ సూత శే 
ఖరసహి తంబు నై నగిరికల్పశ తాంగము న చెచ్చెరన్ ॥ 2015 

ఉ. దానవయోధముఖ్యులు ప్రతాప మెలర్పంగం దన్నుం గొల్వ న 
జ్ఞానవనాథనందనుండు తప్పక గ్రుమ్తుజి యుద్ధభూమికీ౯- 
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మానుగ వచ్చె వాని లఘీమ న్లని వానరు లావిభీవణుం 
డానృపనందనుండు హృదయంబున విస్మయ మంది రయ్యెడన్ , 2016 

ఉ. అంత ద కా స్యపుత్రు,ండు దురంతకృ తాంతబలా భిభూతుం డై 

పంత మెలర్పం గార్హుకము బాగుగ సజ్యముం జేసి శౌర్య మం 
తంతకు మోటు సాయకసహాస ము లేసి వనాటాా నీ మిం 

తింతలు తున్క లై వెస మహీస్థలిం హల జ్ ని బల్విడిన్ 2017 

ఉ. వెండియు మండ కలీకృతనవీనకళాననుం డై డె మహోద్ధతిం 
జండళిలీముఖంబు లతిసాందృముగా? బరంగించి వేసవి 

స్టంద శరుందు త్రీ వ్రకిరణంబుల నల్పజలాశ యంబు ను 

. డత నింక శేపీనవిధంబునం గీశత్రతిం గలంచినన్. 2018 

చే, పంటమరాంమా ర యె వికమించు, వానికో లల కోర్వక వానరాళి 
నొచ్చి సౌమి త్రి కరణం బుంజొచ్చెనపుడు, ఛయముదీ వింపం ద్రైజ ప్ర జాపతినిబో లె, 

క, ఆరఘువర్యుండు వానర, వీరుల శభయంబు. బెల్పి వేగం బడరళా 
భూరికరలాభువంబున, సారాంబక మేసి వానిచాపము ద్రుం చెన్, 2020 

క, అతం డొండొకకోడండము, చతురత. గై కొనిన దాని. జయ్యన బాణ 
త్రీతీయమునం దునిమె మణీ యొక ,వితతధనున్ర గొనిన దానివిసువక్ దునిమెన్, 

శే, కునిమి తోడోడం గ్రావ్వాండితూపు చేసి, క త్తళము సించి పదపడి కాలఫణిస 
మానశరపంచకంబున వానిగాశ్ర, ముచ్చిపో చేసె వేల్చ్పులు మెచ్చి పొగడ. 

క్ల సౌమిత్రి కార్హుకొస్తు త, భీమశరము లతనిమేను భేదించి వడి౯ా 
వో్యోమమున కెగసీ వెంటనె, భూమిం బడజె రక్షగా శ్ర భోగులమాడ్కి_న్.2028 

చ, విడువక యింద్రజత్తు రఘువీరవరాంబకభిన్నవర్తు చై డై 
కడువడి నోట ఫోణిత్రము గ్రక్కుచు వేజాళవిల్లు చాల్చి బి 
ట్రడరి కులాద్రిమోంద విలయాభ్ర ము వర్షము గుమ్మరించుకై 
వడి ర'ఘువరుస్టవికాంద శరపర్ష ముగం నురియించె. నుద్ధతిన్. 2024 

తే, అర్క డాత్తీయకరముల 'సవిరళముగు, నెజునీకొని యున్నచీశటి విరియంజేసి 
నట్లు దశరథ సేతుండు నిజాంబకముల, రాతుసోత్సృస్థ బాణవర్ష ౦బు మాన్చ్చ, 

ఆ, నుంచు విరియం జేసీ మహిత లేజంబునం గ్రాలు భొనుగతి విరాజమానుం 
డగుచు వై రిమోంద నవిరళశరవృష్టి, గురిసి విస్క్మయంబు వజులం జేసె. 2026 

క. సురవైరి మేన నాంటిన, శరములు రఘుపీరువింటి శరము లొకటి మొ 
పరికింపం డ్రాళ్ళు నెనంచిన,కరణిం జూప నడిమి కాండము లెల్లన్.. 2027 

క, ఒక్రొ_కని.మాూడుశరములా, దక్కి నరక్కనుల నెల్లం దద్ద యు. గినుకళా 
స్రుక్కించి నురల రానణి, నక్క_జముగ( చెక్కుల ఆకుటమ్ముల నొంచెన్, 
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ఆ, శత్రుతావి యైనసౌమి త్రి, చే నిట్లు, హన్యమాను. డగుచు నసురవరుడు 

కనుల నిప్పు “లురలం గాకుళ్టవంశా ౫,గణున్ట ఘోరసాయకముల. గ ప్పె.2029 

ఉ. దానికి నల్ల రాఘవుడు దొరుణ శాతేశిలీము ఖంబులం 

చానవము కకాండములC దట్టి వడిం గరలాఘవంబున 

న్గానక నూతుం జంవినం గ్రమంబున వాజు లవిక్ళబంబు లై 

పూని రథంబు మోఛచికొనీ సోపూర్వగతి న్విహారించె జేర్చునన్. 2080 

ఆ. ఆవిధంబు( జూడ నద్భుతం బయ సౌ,మిత్రి, యంతం గనలి మిహీ రకీరణ 

తులితసాయకములం దోడోడ వేగంబు, నివ్వటిల్ల వారుల నొవ్వం జేసె, 2081 

క, రాఘవునిభూరిక రశర,లాఘవ మది చూచి కనలి రాత,సవర్యుం 

డాఘోపుం బడర దశ్శామోఫఘశరము లేసె వవముం దాంకంగన్. 2082 

ఆ, వానివజ్రతుల్య వానుకిసన్నిభ, సాయకములు పవనసమరయమున ' 

నేగి రఘువశేణ్యు "హేమవర్శము దాశీ, మిడుంగుటులు సెలంగ మిట్లిపడి యె, 

ఉ. అంతట బోక వాడు విలయాగ్నివిధంబునం జేర్చి యార్చి కా 
లాంతకదండకల్పనిశితాంబకము ల్వెస మూండు గూర్చి య 

త్యంతరయం బునం గుణరవ్వార్భటి వింటం జెలంగ నమ్ముహీ 

కాంతకుమారుఫాలఫలకం బొగి నాటంగ నేసె నుద్దతిన్. 2084 

కే. ఘనలలాటస్థసటుసా యక త్ర యమున, నమ్మవారాజసుతుండు రణాగృ మందు. 
జాల కోబిళ్లై నవుడు లస త్త్శ్ళంగ, కలిత్ర మైనసుమేరునగంబుకరణి. 208ర్ 

"లే. రాజసుతుం డిట్లు రాశ్సరాజతనయ, బాణవిద్ధుం డై జ కోపంబు ప సృ జ్వరిల్ల 

ధనువు సారించి వానివక్త౦బుమోంద, విశిఖపంచక వుడరించి వెగడుపజీ దె. 

న, ఇట్లు మహశబలశ రాసనులును సముదన్యతాయుధులును మవోవీరులును భీముపరా 

శ ములును బ్రచండ వేగులును నగురాజనందన రావణనందనులు పరస్పరజయా 

భీలామలం గెపిసి నిశితా ౫ ౦బు లగుఘోరనారాచంబు లొండొరులమిోంచం 

బరగించుచు శోణికదిగ్ధాంగు తై పుష్ప తాశ్ కకింళుకంబుల చం దంబునం దేజరిల్లు 
చుండి రప్పుడు సమరకోపసంయు కుండై రావణాత్ర త్మజుండు సౌమిత్రి తోడం బో 
రుచు నెడగని మూూ౭డువా( డితూపులు ౫ విభీమణువదనంబు గాడ వే వెండియు 
లాఘనంబున నయోముఖంబులై నభల్లంబులు పరంగించి య్మక్కొ_క్క_శరంబున 

నొక్కాక్కవానరుం దూలనేస్ వానరుల నంది బడలుపడం జేయుచు విజృం 
భించిన నతనిభుజాటోపంబున కలిగి విఖిషణుండు గదగొని సావాసంబున వాని 
రథంబుపె పెకి లంఘించి హయంబులం జదియ మోందిన నతండు పహూఠతాళ్వనూ 
తుండై “'ఫుడమికి డాంటి కోపాటోపంబున, 2081 

క, మదమున రథళ కిం గొని, వదలక పినతం డ్రిమోంద వై చిన దానిం 
జదలం గని రాముతమ్ముందు, పదితునుకలు చా నడుమ బటుభ లములన్ , 
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చ, అలిగి విభీషణుండు చలమాగరం నైదు నితొాంబకంయబు లా 

ర్ం. 

బలభిదరాతినాథసుతు వె నిగిడించిన( దచ్చరంబు లా 

ఖలునియురంబు దూటణే ఫ్ చులుక న్వెస వీపున నిగ్షమించి వో 

భిలె నతిలోహితావయవభీప ణభోగుల మాడ్కి_ 'సంతయున్. 2089 

రావణి యప్పుడ్డు కన్నుల, బావకశిఖ లుప్పతిబ్బం బటుగు ణరవము 

స్లావించి విత్వవ్యుని పె: జీవము గొనునట్టిఘోరశితశర మేసెన్. 2040 

తడయక దశరథతనయు(డు, కొడువడిం బణి తెంచుదానిం గాంచి రయమునం 

పిడుగుల కెన యగుతూవుల, నడుమనె ఖండించి వైచి నాకులు మెచ్చన్ .2041 

అంత. 2042 

రావణనందనుం డలిగి రాతసు లందటు మెచ్చి చూడ నెం 

తే వడి శింజినీసీనము దిక్కులు నిండంగం. జేసి వీంకతో 
వొ ఏరిం గాలు డీచ్చినయవార్యశరం బరింబోని ఏరసం 

భావితుం డై నలక్షుణుని పె నిగిడించం బృచండవై ఖరిన్. 2048 

దాని తెజంగు. జూచి వసుభావరవుత్రు'డు మున్ను స్వప్పమం 
దానరవాహానుం శొసంగినట్టిసు రాసురలోకదుస్సహాం 

బెనయ మోఘ బాణము రయంబున వింట ఘటించి శింజినీ 

భఛాస్టనము మాలి చేవపతివై రిసయిం బరంగించె నుద్ధతిన్ 20)44 

అ ట్లమ్మవానీయాన్రంబులు రెండును పరిఘోవమ టావాంపూ క్తాకృష్టవిసృష్టం 

బులె ప్ర పృచండ తేజంబునవెలుంగుచు( (గ్రాంచంబులపగిీదివిరావంబులు సేయుచు 

వె శ్వానరజ్వాలలభంగి నింగి వెలుంగం జేయుచు భయంకర ప్రకారంబున 

గగనంబున ముఖాముఖ నొండొంటిం దా(కి పరస్పరసంఘట్ల్టనంబునం బుట్టిన 

సధూమవిస్ఫులింగ పావక జాషలలు భూనభోంతరంబునిండ మహో ల్ హంబులపో 

ల్కి_దారుణంబుగా6 బో రిపోరి యన(|్యోన్య తేజగి ప్ర, ప దవ్యామానంబులై. పుడమిం 

బడియె నిట్లు ప్ర తిహూతంబులై నశరంబుల విలోకించి దళ రథ నందనులుబ, ప్ లితుళై 

యొక్కింతీ సేపూరకుండి వెండియుం జాతరోషులై రౌద్ర ప్రశారంబునరణంబు 

గావించుచు, 204ర్ 

వా ఏీరగ్రామణి లవ్మణుండు పటుదోర్వీర్యంబు వీవింప నే 

G, 

పార 'న్రావణిమోంద వారుణాశరం బతుర్టగ్రుం డై జ యేసినం 

గ్రూరొత్తుం డగురావసుండు నుదిలోం 'సశపించి శా ద్రావ్రుము 

నోర ప ప్రక్రియ నసి దాని నడునుక్ దున్నాటె నత్యుద్ధతిన్ . 2046 

రావణి యల్లి తీవ్వతరరావము లేర్పడ సర్వలోకము 
న్రేవతే లార్తి నారదం బటుదీ ప్రహుతాశనబాణ మేసిన 

న్ఫూవరనందనుం డపుడు భూరిభుజూవిభవాభిరంజితుం 

డై వడి సౌరబాణమున నయ్యనలా నము ద్రుంఛె చె ల్మిడిన్ 2047 
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ఛా. ఆరత[పతినందనుం డపుడు ఘోరాకారుం జై వేక్చి మా 

ర్వీరావంబు వెలంగ సర్వజగము ల్ఫీతిల్లి కంవీంప "జ్ర 

వారాతు ఫ్వోనుతింప నాయుశర మేయం దాని ఖంకిండా నే 

పార న్లత్ముణు( డాకపు లోగడ నై౦ ద్యాస ప్ర యోగంబునన్, 

ను, దనుజాధీశ కుమారు. డ స్తూ తురగా, స్తం స
ం జొచు రా 

మన ేంద్రావరజుండు "వేల్పులు నుళంధంి గాగుడా సంపు చే 

దివ నారండును మింట. చాలొ సాన్ 410 శీ మాం an జోది గ్ర 

దన ననో॥్టనక్టవాతీంబు లె aren శిమింం ధీర rw ఐత్యుగ్గతిన్. 2049 

చే, ఇటుల నవ్విన స్వ్ట్వేప లినువు గగ మూ “ఫల నా వాసంబువ మొనని య స్ట 

సగురమునరిం-చున; ప దేచాయం గన్న a ఇళయ కాలంబునాంటి తెజంగుదో 

క, ద్య|ోవీథి నున్నా" నులు, "జేవతే బార్లు? పదీ వకు నొగి సం 

శావించుచు దీవించుచు, సేవించికి సనుకవిడయనిక్మ్ దంంచుచున్, 2] 

ఈ, అప్పుడు చె దె త్యవర్యుండు నషా సున్ వా రణే మె గ రాము 

నృష్పక చూచి యల్లీ భుజ నర్సు మెం కన్మటి కంచు గన్ను ణక 

నిప్పులు శాల నీ వ్రగలి 'శేర్చున విరఓ: నువోసుగా వ్యముం 

దప్పక కూర్చి యా సె విశతంబు* నుంటి వంట జరిగిన ॥ 2054 

వము, దనుజు౦ డిట్లు సమగ శక్తి నసురాస్త బు స్పయో, గowe జి 

య్యన నయ్య శ్రునువా శ్వ మెట్టదొ ౧రుసంఖ్యాతంబు తై హూ-ముల్ 

ఘన చక్రానీపర శ్వథ ౦బులు గడల ప్రాసల బటు క శక్షీకుం 

తనికాయంబులు వుట్టి యా! సము సం %ం బ్ ఖో్రంబుగన్, 2058 

క. ఆయుత్చాతము గనుగొని పొయుక దేంతలు మునులు భయమున నధ్ధిక 

శ్రీయుతుం డగుసౌమిల్లి క,పొయుము కాకుం. వోడుపడి ఫోచి రనిన్ 204 

మ, తసుకాధీశకుమార బాహుగితం బె ఫోర మై తిళ్లమై 
యసిచక్రాదిక గర్భ మై మ్ సకలభూతావార్య ము rng 

బస మిజు నృష్టసనాతి వేగమున శుంభ సీ? నీ తేంచున 

య్యసురాన్త్ర.ంబును జూచి బట యుండు శీశ్రాటోప సంకంభి మొ. 2088 

చ, అలిగి నహేశ్ష్టశా సము రయంబున నేసిన న మృహన్య ము 

జ్ఞ ప్రలదిను: డాత్మ క్రేజమున సాం ద్రశమంబు నడంచుక్రి వడిం 
దలథొని దానవా స్తమును దప్పశ దగ్శముః జేసి సత్ర ము 
న్లలయ దహీంచినట్టిశిఖకై వడి శాంత ఐహించె నరతయున్. 205 

2048 

ధర. ఇం, దృజిత్తు లశ్షుణుని'వే రెం అమ్ముట, ధ్రైత్తూ 

వ, 9 ట్లమి త్రబలమ క్షనుం డగులత్మణుందు మూహే పేశ్వరా స్తంబున ననురా స్ట్ర౦బు 

నవలీఐ నూపుమాొపి యంత నిలువక యంగకుభంగి నంతంత కధికరాద్రక్డై 
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యిం బ్ర జిత్తుం జూచి. ప చండకోదండగుణ ప్రణాదంబు రోదవీభాగంబు నిండం 
బూరించి ఫోపంబుం కంచి సింవా నాకంబు గావించి తొల్లి దేవాసురయుద్ధంబు 

నందు మహాలేజుం డగుపురందతుం డెద్దానివలన దానన్రుల జయించె నట్టిహు 

తాళ నసమస్పర్శర్మబును రాత సవినాశనోచితంబును బత త్రశోభితంబును నుసంస్థి 

'తాంగంబును సుపర్వంబును సువర్ఞాలంకృతంబునువీరశి రీ రాంతకరం బునుదు రా 
వారంబును దుర్వివవాంబునుసర్షలోకభ యావహాంబును నాళీవివ ప్రఖ్యంబును 
సర్వ బేవనమస్కృృతంబును నమి త్రమథనక్షునుంబును నజిహ్మాగంబును న ప్రతివా 
తంబును ననంతబలంబు నగునె నై ందావ్రంబు గొని సచరాపీరంబు లగు గులోకం 

బులు భయంబున నాకంపింప ముహీచ కంబు చలింప దిక్కులుం వీటలువాటి 

దివాకరుండు మందరశ్తి గాంగ సురగళుజోరగగంధరప్టొపరమర్షి రి సిద్ధవిదా్య్యాధరా 
దులు గగనంబునం. బన్ని సం భ్రాంతవాదయు లె ఈ రావణిన్స న్షయింపు మని పలుక్ 

సతుంత్రకంబుగా శరాసనంబునందు సంధించి యాకొర పూర ౦ంబుగా నాకర్షించి 

లక్మీవంతుం డగులతణుండు కార్యసాధ నం బగువాక్యంబున నిట్లనియె 051 
చ. అతులిత భంగి రాఘవనృపా గ్రణి ధార్మిక డేని సత్వసు 

వ్రతుం డగునేని లోకగణరంజనుం డేని సుపర్వకో టికికా 
హితుం డగునేని నిక్కముగ నీశరరాజము నేండు రావణిం 
జతురతం. జంపుం గాక సురసాధ్యమహోమునిసా వీ కంబుగన్. 2058 

క, అని పలికి లక్ష్మణుడు చుయ్యన నాకర్షించి యమ్మహోా(స్ర్రము నసు రేం 

ద్రునిమోంద విడిచ శక్రుండు, మును జంభునిమోా(ద వజమును బోల రహిన్. 

సి, కల్పాంత కాలసంకర్ల ర్స ణానలశిఖా మాలికాజాజ్బల్యమాన మగు చుం 

ద్రళయశకాలోద గ భాస్క_రలిగ మరీచి కాగణదుర్ని రీకు మగుచుం . 
గాల జీమూతీ సంఘూరనిర్లత మవేని కా తత: లితో గ నినద మగుచుం 
బ్రబలమహీధరోత్పాటనవమమహేవిలయర్యుంర్యూ-వాత వేగ మగుచు 

తే, నంబరమ్మున న శ్లేగి యమ్మహో,న్ర్ర, మెల్లవారలు చూడ నహీనరత్న 
ఖచితకుండలకోటీరక లిత మైన, జంభ సూడనరిపునిమ_స్థకము ద్రుంచె. 2060 

క, అవు డారా త్రించరమై స ,న్యపతివిపులశిరము శోణికౌఘాోమీత మై చు 
తపనీయకందోక కము క్రీ, య, తపాచరులు మాచి యీడ్వం గవార్టిరి డొ్తైన్.2601 

క, సతేనుత్రాణము నారో, వీతవాపము రత్న ఖచితపృభులాభరణ 

ద్యుతియుత మగుతత్కాయము, శీతిజముచందాన నపుడుశ్నీ తి పై  గూలెన్, 

ఆ. చానిపాటు6 జూచి వనచరు లందబు, హార్ష కలితు లగుచు నలబలుండు 

పుడమి బడిన జూచి పొంగు వేల్పులభంగి, సింహాని స్వనములు "నే నేని రపుడు, 

ఆ, అంత నంశతరిశమందు గంధర్వ చేేవర్షి ర్ట సిద్దసాధస్టవసుభుజంగ . 

యతుగరుడ చారణాప్పరోజనవార్ష , నీస్పునంబు దిశలు నిండి చెల్. 2064 
క, ప్రముదితమానసు లై యపు కమరులు గగనమున నుండి యారఘుకులస 
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త్రము వేనోళ్ల నుతించుచుం గొచురారల. బుష్పవృష్టిగురినీరి వేడ్క న్.2065 
క, సురతటినీజలలీకర, పరిమి శక్రతదీయకమలపరినుళలవారీ 

పరికలితుండై రఘూ త్రము, పరిశ్రమము నాయ నపుడు పవనుండు విసరెన్, 

క పాడిరి గంధర్వులు గొని యాడిరి పరమర్షి చారణాదులు దివిపై 

నాడిరి దివ్యాప్పరసలు, తోడనె వైూ,యించి రనురదుందుభోలు రహిన్, 2061 
క్క విగతవ్యథంబు లై సృమ్యుగలంకృతనుందిరంబు లై భవ్యము తై 

నిగదితళుభకథనము లై, జగములు శోఖిళ్లై నపుడు సమ్మోందమునన్. 206 
మ.దురి తొత్తుం డగురావణాత్ర జునిచే దూరీక్ళతస్వార్డి తా 

ధ్వరు తై గొందుల డాంగి దిక్కణి మహాదై న్యంబుతో నున్నయా+ 
పరమర్షి ప్రభు లింక నాత్త తపము ల్పాలించుచుకా హృష్షు ల 
చరియింపం గల రంచుః బల్కిరి దివి న్సాధోన్టరగు ల్లేవతల్, 2069 

మ,తేను మున్నాజి జయిం చినట్టిఖలు డుద్ధ ద్బావువీర్యుండు దు 
ష్టనిశాటుండు దళాస్యపుత్రు,. శనిలో మ్మ నాథపు త్ర ప్రయు 
క్షనిశాతా స్త్రవిలూనకంఠుం డగుచుం ధా త్రీస్థలిం గూలినం 
గనీ యానందము నొండె శ కుందు మరున్షంధర్వయు కంబుగన్, 2070 

ఉ. మించినవేడ్క_తో సురలు మింటను దుందుభు లొక్క_కీతి వా 
యుంచిరి పుష్పవృష్టి గురియించిరి పెక్కు కెజంగుల నిషనో 

దించిరి రాజపుత్రు, వినుతించిరి నిర్ణరవారకాంత ల 
భ్యాంచితభంగి నాడిరి జయా౦కము. బాడిరి వీడి రాపదల్, 20171 
సీరధు లన్నియు నిర్మలాంబువు లయ్యె దిక్కు లన్నియు జాలం దెల్వి నొంచె 
గగనంబు గృహతారకాయు క్త మై యొప్పె సుస్థిర య థా త్రిజూడ నయ్యె 
మేదురస్వనము లై మేఘంబు లొప్పాశె ఏ౫ తా _ర్హిబహుళ మై జగము దన₹ె, 
బుష్పవంతంబులై బుణ్యాశృమము లొప్పె భునతరంగిణులు పృకాశళ మొం'దె 

శే, సురభిశీతలపవనుండు సుడిసెం జంద్ర, సూక్యు లెన్సటివలె భారిశోభ దాల్చి. 
రఖలలోకభి యావహుుం డగుదశాస్యుకొడుకు సౌమిత్రి చే నాజింగూలుచుండ, 

కః అమరరిపుం డీశ్థై నిక భ్యూన్యూమరు లిశం ద్రిశాంతకలితు శై విజ్వరు లై 
(a యమర.6 జరింతురు గాకని, యమరగరుడసిద్ధ సాధ్యు లాడిరి వరునన్, 2078 

ఇట్లు చేవగణంబులు పరమోత్పవంబు సలిపి వ్రీయదర్శనుం డై నసౌమిత్రి సభి 
నందించి పరమూానం దభ రితాంత 3 కరణు మే దివంబునకుం జని రంత రాతసులు 
లవ్మణ బాధవీడితుం డై నరావణి నవలోకించి జతకాళు లగువానరుల చేత వధ్య 
మానులై యాయుధంబులు పరిత్యజించి భయంబునం బజచి కొందటు లంకా 
పురంబు ప్ర వేశించిరి కొందణు సము ద్రంబునం బశిరి కొందజు పర్వతగువా 
లాం శృలుంచ్ ర _క్రేజంగున సూర్యుం డ_స్టంగ తుండై ననఠనికిర ణంబు లతనీతోం 
గూడ నరిగినచండరబున నింద్ర జత్తుండు హాతుం డగుచుండ రాయను లందొటు 

ei 
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దశదిశలకుం బాణి రప్పుడు కాంతరత్సి యెనసూర్యునికి గణి నిర్వాణ పావకుని 

కై వడి గతజీవితుండై నివీ, ప్టసర్వాంగుండై మహోశె లంబుపగిది నేలం గూలి 

యున్నశ క్ర కృజితు నవలోకించి చె లక్షణుండు గత్ర శ్రముం డై విజయలవ్మీతోడం 

గూడి నిజపజయం జెల్ల వారికి దెల్టంబగునట్లు 'సంఖంబువూరించి కార్హుకొజాన్టీ 

నినాదంబు గావించి సింవానాదంబు6 జేసిన నన్వీపులనాదంబు విని వానరు 

లందటు సం ప్రవ్యాష్థచి చిత్తుల రయంబునం గూడుకొన్ి వఏీజయల శీ విరాజమా 

నుండై యున్నసౌమి ప్రి నవలోకించి నమస్కరించి ౩ ధువాక్యంపులం బ్రస్తు 

తించిరి విశీషణుండును సంతుష్టాంతరంగుండై యవమ్మువాత్తునాలోకించియాల్ంగ 

నంబుంజేసి వినుతీం చె పానువుదరిగ కవబనీలసుచే షశపనసర్త గ భగజగవాతుగవయ 

గంధమాదన మైందద్వివి ద జాంబపత్ప్రముఖని ఖల యూథాధి సతులందజు గ మం 

బునం బొడసూవి శుభలతుణసమన్వితుం డై నలత్మణునకుంబుణమిల్లి సాదరఐ 

బుగా నాలింగనంబుం జేసి బహు వ్ర కారంబులంగొనియాడి వహార్లోత్క_ర్భ ౦బునం 

గొందటు గానంబు చేసిరి కొందజు నృత్యంబు గావించిరి కొందజు సింహా. 

నాదంబుబేసిరి కొంద అు మ ర్నాదంబుల లత్మ్మణువిజయంబు సాటించిరి కొం 

ద తొండొరులం గా(గిలిం చుకొని ప్రీతిసంహృష్ట్రసర్వాంగులై లకు ణవిజయసం 
శ్రీతకథాప్రసంగంబునలిపిరి యి శ్రైజింసనలక్సు గుండు పండ్రైండననాంటిరాత్రి 

యుడ్ధంబున శక్త జేతనాహదవంబునం దునిమి సంతోపవిశే షొంబునంబొడలు చో 

రుధిర్ క్లిన్నగాత్రుండును శరసంవృతసరాషంగుండు నై చె ఛాతుశోభితంబును దరు 

పరి వేస్టీతంబు నై నహినువత్పర్వతంబుక రణే శోభిల్లుచు నచ్చట జయ స్తంభంబు 

పాదుకొలిపి హనుమత్ప్రముఖ వా నరహరి వేన్టీతుం డై జ విభీషణుం వోడ్కొని 

సర్వశోభాసమన్వితుం డై డె ఫీజ్టుంబున రామన్ శ్రీ వుల పాలికిం జనుదెంచి సమర 

పారవశ్యంబున విశీప ణాంజచేయుల నవష్ట్రంభిం చి వినయవినమితశరీరుం డై రా 

మునిచరణంబుల కభివందనంబు గావించి యంజలి గీలించి యి ర్టీని యె, 074 

మ. నరకాద్దూల భవత్ప?సాదమున విన్నాణంబుగా రావణ 
న్వర బాణంబులః ద్రుంచి వచ్చితి నింకా స్వస్థుండ వై వె యామినీ 

చరనాథుం డగుపం ౦ కికం కుని ఖలు నృంగ్రామరంగం పులో 

నురుబాణంబుల జంపునట్టి విధముకా యోజింపు ముదస్టన్మ్య తీన్, 2075 

కో అని ఏిన్నవింప నప్పుడు, ప్రణతుం డ డయి విభీషణుండుపర మో తాహం 

బున ఘటితాంజలిపుటుల డె, యినకులవర్థ నునితోడ నిట్లని పలికెన్, 2076 

కే. అధిప మొ రానతిచ్చినయట్ల భవ్వు, లతణవిరాజితుం డగులత్మణుండు 
ఘోేరశరముల రాశణెయాలవై చి, వచ్చిం గృతకృత్యుం౫ శౌర్యమచ్చుపడ లగ, 

క, నా విని వానుముత్చ?ముఖులు, ఖభావంబునం బొంగి రామభద్రుని గని మయో 

"దేవా లత్మణు డనిలో చేచారి వధించి నెం 'జేజం పెసల న్, %078 

సీ, అని పల్కి రిబ్భుంగి నందణు రావణవధ మెజింగించిన వసుమతీళుం 
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డధికవార్ష ౦బున నవ్విఖీషణుం గొనియాడి ళుభో కుల నద్రిచరుల 
రం త్ 

నందటి విశ్నించి యర్హ్శవిధంబుల మన్నించి తన వూ లి నున్నధీరు 

లకత్ష్మణు నాదరోల్లాసంబునం గనీ యుగసన్నికాశ బాహువులు సాంచి 

తే, శిగిచి తొడమింధ నిడుకొని మిగుల విళ్వ 

శ్ర. 

సించి భార్త చబాప్పంబుల శిరము దడివీ 
యతినుధురభా షణంబుల నాదరించి 

శిరము మూర్కొని మోదంబు కరము నించి. 2079 

రుద్దా ఇంద జిత్తును నధించివచ్చి నలక్షుణుని (శ్రీరాములు గారవనించుట. ఇయం 

మిక్కిలి యనురాగంబునం జెక్కిలి ముద్దుగొని ప్రియము చేసి చుబుకముకా 
జక్క_గం బుణికి కృపారస, నుక్కజముగ గనులం గురియ నంగము దడి వెన్, 

* జననాయకుం డివ్విధమున, ననుజన్ముని గారవించి యతనిశరీరం 
బున నాంటియున్నదారుణ, సునిశితీపటు సాయకముల. జూచి మనమునన్, 2081 

| దనుజవరేణ్య నందనవధ శ్రవణ ప్ర భవాతి మోద వు 
య్యునుజశ రీరల గ్ననిశితాంబకదర్శ న జాత ఖేదముకా 
'బెనంగొనం గొంత మైమటిచి నేర్పున గుమ్మజుం డెల్వినొంది త 
మునిం దగ గారవించి రఘుముఖ్యుండు సంతస మంది యిట్లనున్ = బర 

. రానణనందనుం డనంగ శాతసకోటికి నెల్ల మేటి బూ 
హోవిభవాధికుండు సకలా స్త్రవిదుండు రణానివ రి యా 
చేవపతికా జయించి కొని తెచ్చినసావాసి యెట్టిదోర్లయు 
న్నీవనిలో వధించితివి చేడు మహోద్నుత నుయ్యె లక్ష్మణా, 2083 

. దేవతలకు దిగులు దీణ నా శెంతీయు, సమ్మదంబు గలి? -సకలలోక 
ములకు నేవు మయ్యె మునుల యాపద మానె, చేడు నీకతమున నృపకు మార, 

+, యేునింక్ రావణు ననిలో, మూనక వధియింతు వానిమహీమయు బలముకొ 
మానిత తేజము దనయుని,తో నటు నేం డాజిం బాలి దుర్దనదూరా. 2085 
సమరథీరుండు సర్వశస్తాస్త్ర కుశలుండు దనుజుల కెల్ల నాధారభూతుం 
డగుప్రియనందనుం డాజిలో. గూలుట విని సర్వకామము ల్విడిచి పం క్రి 
ముఖుండురోవరసో గృమూర్తియె రయమునం దోడోడ నెల్ల కై దువులుచాల్చి 
సమరంబు గావింపం జనుదెంచె నేనియు సముద గవజో ౫ సాయకముల 

(WU UU మహిత చతురంగ నేనా సమనిషతముగ 
వాని ననిలోనం దునిమి బేవతలు మెచ్చి 
మూడ ద_త్తనుత్వేజ్యాంసశోణితంబు . 
పూని యుపహోర మిచ్చిన భూతములకు, 2086 చ, దనుజకులాధి నాథునకు దర్పము వె భవము నృ9చండశొ 



యుద్దకాండము, 695 

సనమును స త్త గ్టనంపదయు సర్వ మతండె యతండు నేండు నీ 

ఘునతరభూోరవ బ్రనిభ కాండముల నై చెగి కూలెం బాపవ 

_రనుం డగుపం "సకంధరుని ద&ీ ణబాహు వడంగ నెంతయున్. 2087 

శా, ఈవాళాత్తజుం డీవ్విఖీషణుండు నీ కెం లేని సాహాయ్యము 
న్లావింపం గడుమేటి వై రిపుని వీంక న్లూం డహో రాశ్రముల్ . 

ప్రావీణ్యంబునం బోరి చంపితివి నీభాహాబలం బల్పమే 

నీవీర్ణంబున జానకిం బడసితి న్నిరై ఏరినై మించితిన్, 2088 

క, అని యూజణిడించి రాముడు, తేనకరములు సాచి వ్రీతిం దమ్మని నాలిం 

వ, 

గన మొనరించిన నపు డా,ఘన భుజుః డానంద మొంబె గత వేదనుం డై, 2009 

అంత నారఘుపుంగవుండు ముదితుం డె డై సభాభుధ్యంబున నున్నసుపే.ణునిం 

బిలిచి మిత్రవత్సలుం డగునీసౌమి శ్రియా నుహో ప్రాజ్ఞుం డగువిభీషణుండును 
ద్రుమశకె ల యోధు లగుభల్లూక వాన నరగోలాంగూలపిరులును దక్కిన సను స్ప 

సెనికులును రాతసప్రయు క్రశ స్తా స్త్రపరంపరల నొచ్చి యున్నవారు వీరి నం 
దటి నధిక స దవ్రయత్నంబున ఛికయ్యలం చేసి సుఖాత్తులం గావింపు మని పలికిన 

మహాోతుం గున వ్వానర్న శే, ష్టుండు రయంబునం జని విశల్యకరణిం గొని తెచ్చి 

లత్ష్మణునకు విఫీషణున కొరజీనేయునకు? దక్కిన యూథపులకు సమ _స్పసెన్టం 

బులకుం జూవీన నాదిప్యాపధిగంధం బాఘా?శించి లత్షుణుండు విగత వేదనుం 

డును లలితశరీరుండు నె శోభి దక్కి_నవా రందటును వీతశర వణ వేద 

ను లె సుశీ గీవునిపనువున సరాగీభరణభూవీ. కు ల సర్వన్ 'భాసమన్వికు లై "లె 

చారువిగ పుల మవానీయ తేజోవిశేషంబునంజం ద ద్ర  నూర్యూల చందంబున బ్రకొ 

నించుచు సింవానాదంబులు సేయుచు నృత్త త్రవాది త్రగీతంబులు. నెజుపుచు 
నోలాంగూలం బులు ద్రిన్సుచు బహాప్ర, కారంబు?) విహరించుచుండిరి విఛీవ 

ణుండును సు గ్రీవ్రండును నంగదుండును ఏ వానుమంతుండును జాంబవంతుండును 
నీలుండును నలుండును సుపేణుండును దక్కీ నయూథఫులును విగత శ్రములై 

సంతుష్టాంతరంగులై శుభలతుణుం డగులకుణుం బురస్కరించుకొని యమృ 
తంబు ప్రావీ ౦చిన చేవతలకగరణి రామునిం ౫ భ్రాపీ వీంచి రావణున కవలంబనభూతుం 

డై నశ క్రో జేతమరణంబునకు స సమ్మాడంబు గాంచి విజయలశ్మీవిరాజమానుం 

జై డై నలక్షోణుని విలోకించి వార విశేషంబున సాశెసారెకుం బూజించుచు సంపూ 

ర రకాములై యథాసుఖంబుగ. విహరించుచుండిరంత వాత శేషు లై నరాతసులు 
లంకకుం జని సముచితంబుగా రావణు సందర్శించి శీలుమొగిచి కోకభయ 
గాద్దద్యంబున నిట్లనిరి. 2090 

దను జేంద్ర, నీ ప్రియతన యుండు శక్రారి కార్చిచ్చు వనవాటి 'నేర్చకరణి 

బాహాోబలము మణి బటువిశిఖాగ్నులం దరుచరసేన నంతయు దహించి 
మఖభుక్కు లరుదంద మహనీయదివ్యా స్త మహిమ 'దీపింప లత్షణునితోడ 



న. గొవినాథ రామాయణము 

'జెప్పర మయ్యెడు తెజు6గునం బోరాడి పటుశ క్షి. జీకాకువడంగం చేసి 

శే, పా9థి దీవించి తుది నాన్ఫృపాలతనయ, దివ్యసాయకనివాతుండై. దివస నాథుం 
డ స్తమించినగతి శిఖ యాజినట్లు, నమరధరమిో౭దం బడి జీవితములు విడిచె, 

క అని యిం ద్రజిత్తు మరణము, ఏీనిపించిన నతండు శోకవిహాగ్టీలముతి యె 

తనయవధకోకదహాను(డు, తను వేర్చగ నోర్వ లేక ధరణిం చ్రై Pe, 2092 

-ంర్చుర్దు రావణు 6 డింద్భ జిత్తుపరా శ్ మము దలంచి దుఃఖించుట, చాయుం- 

నే ల్రిట్లు పెద్దయు బ్రొద దు డె పె త్యేశ్వరుంకు 

తను వెఘంగక "పెనువవూర్శ మునింగియుండీి 

నేర్చుమైం చేతి వేడి నీట్టూర్పు వుచ్చి 

కోంవీళళరీరు. డె. విలవింపం దొశల. 2098 
Car హాలంకాపురపాల 'కార్షుక ధరా హావిరచూూడామణే 

హో లేఖాంతక హానుహారథవరా హాోవీరదర్పభ్న. లో 

"కాలో కాంత గత ప కాశితయ ళా హో పుత్ర ము న్నాశచీ 
పొలుం దోలిననీప్ప లక్ష్మణుని వేం బంచత్వము౦ బొంది తే. 90y4 

ఉ. నీవు ధనుర్లరుండ వయి “నక్కున మల్లి ప్రచండభంగి జ 

న్యావనిమేంగల న్నిలిచినప్పుడు నీకడ? జీత చూడలా 

బై వతసిద్ససాధ్య ఫణేదానవు లైనను జాల రట్టిబా 
హోవిభ వాధికు న్నిను రణాగ్యమునం దొకమ ర్హ్య్యం డోన్ప్చెనే, %095 
దండికొంశల నెల్లం బిండిచేసినశ క్రు, గెలిచిననిన్నెట్లు గడె నరుండు 
జగము లన్నియు య్రైంగణజాలుకాలున కొరి ర్తి నిచ్చిననీశౌర్య మందుంబోయె 
బూని మందరగిరి నైన వ్రక్క_లు సేయు నీమూర్షణావళు లేమి యయ 
దోయధు లన్నియు ఘూ గావించు నీవి క క్రశుస్ఫురణ మేవీరుం డణంటభె 

కే, బవరమున మున్ను పలుమాటు పారి వేం? ద్ర 
సుతుల నవలీల గెలిచి వచ్చితివి బలస 
మృద్ధి నేం డాపరా క్రమ మెట్లు సమె 
నిచట నన్నొంటి విడిచి పోయితె కుమార, 2096 

. యోధవరేణ్య నీవు ప్రతియోధునితో వడిం బోరి పోరి యా 
యూధనమందుం గాలగతి నొందితి వీతెజిం గుర్విలో నుహో 
యోధుఐ కొప్పు నిట్లు సమరోర్వి రహి నగి వచ్చినట్టియా 

pm 

రగా 

యోధవరు నవమ స్తసుర యోధులు మెచ్చీ నుతింతు శే కదా, 2097 
క, సురరాజవివుత యొవ్వండు, పరువడిం బితృకృతమునందు భండనభూమి 

న్యరణంబు నొందు నతనికిం జిరవీరస్వర్లసుఖము సిద్షించుం గడా, 2098 
డ్ | మేరునగంబుళ్ల ంగి రణ మేదినీం గూలిననిన్నుం గాంచి బ్భం 

దారక సీద్ధసా ధ్యనసునాగనభశ్నరయకుకిన్నరు 



యుద్ధకాండ ము. 697 

ల్పాటులు తాపసు ల్బువనపాలుకు భీతి దొజంగి హృష్టు తై 
సై వ్రరవిహోరధీరు లయి చాల సుఖంతురు నేండు పు శ్రకా. 2099 

క. నీ వొక(డవు లేనందున, స్థావరజంగముసమనిష్టతము లగుజగము 
ల్ఫావింప ధరణి యంతయు: చేవారీ శూన్య మైన తెజంగునం దోలచెన్. 2100 

క, కాంతారయుతా గ్ర గుహో, భరింతరమునం గరిణిరవమునట్టుగ నేం డీ 
యంత క౪8పురమున 'రాతస, కాంతలరోదనరవంబు కడు విననల సెన్. 2101 

క, వాలాయము చె వబబము, వాలమి నిను నరుండు చేడు చంపంగం జూలె 

నాలవిపర్యాసంబునం గాలుర6డు నీకన్నం జూల ఫఘనుం డయ గదా. 2102 
2) లీ 

క, నీయిషసఖుల లంకను, నీయువరాజతగబుది నీతలిని నీ 
౬ య 

దాయాదుల బుత్రుల నీజాయల విక్షనాడి పోవం జాలి తె తండ్రి, 2108 

తే, అన్యలోకంబునకుం జనినట్టితం డ్రి, కాత్యజుండు వ్రేతకృత్యంబు లన్ని దీర్చు 

"చెన్న ధర్మంబు నేం డది యెట్లు వోయె, శకృవిద్వేవీ యే నీకు సలుపవలసె. 
చ, ఇనసుతుం డావిభీవణన లేం దృకుమారకు లాసమిరనం 

దనుండును నొదుమర్శములు నాటి గలంచుచు నున్నవారు "పె 

ల్చన నటువంటినాహృదయశ ల్యములం బెకలించి వైవ క్రి 

ట్రనిమిషలోకనాథవిమతా యెటు వోయితి వేని సేయుదున్. 2105 

క, అని యీగతి విలపించెడు, దనుజాన్వయనాథు. డై నదశకంకునకుం 

దనయనధశోకజం బగు, ఘనకోసము వొడమె వహ్నికల్పం బగుచున్. 2106 

వ. ఇట్లు వొడమినపు తృమరణజనిత మని కాలుహ్యుంబులు స్వభావకోపనుం డైన 
యద్దశ, గీవుని నిదాఘసమయంబునం దిగ్భమరీచులు స్వభానదీ పుం డై నసూర్వు 
నింబోలె మిక్కిలి వెలుంగం జేసిన నద్దాన వేశ్వగుండు యుగాంత కాల వాతవ్రే 

రితమహోాగ్రాహసహితతరం గంబుల వేత నుదీర్శం బె నమహోర్శవంబుకరణి లలాట 

ఘటితవికట భు/కుటీబంధంబుల చేత నతిదుర్నిరీకుం డై విజృంభించిన నప్పుడు 
బడ బాము ఖంబువలన నిర్ణమించు సధూమవై శ్వానరజ్వూలలభంగి నతనినశవద 
నంబులనుండి రోషాగ్నిజ్వాలలు నిర్షవించె స్వభావర కంబు లె నయకనినే త్రం 
బులు కోధానిలజ్వాలాభీలంబు'లై ప్రదీ ప్తవహ్నికుండంబులపగిది దారుణ ప్రకా 
రంబునం గనుపశై మజటియు స్వభావఘోరం బెనవానిరూపంబు క్రోధాగ్ని 
మూార్భితం జై దురాసదం బె నవిలయకాలరుద్రునిరూపంబుపగిదినల రె దీ ప్తంబు 

లగుదీపంబుబనుండి యర్చిష్షంతంబు "తన తెలబిందువులు దొరంగచందం చారీ యి రా 

బున6 దదీయనే త్ర ములనుండియ శ్రు,విందున్తులునిరంతరంబుగా.గరిసెం దదీయ 
దంతసంఘట్ట నస్తంజాతనిస్వనంబు దానవులచేశ భ్రామ్యమౌాణం బై నమహో 
యం త్ర ఘటితనినదంబుభంగి దిజ్ముఖంబులం బ్రృతిధ్వనులుసెలంగ నతిభయంక 
రంబుగా మ్రోసె నిట్లు సను_స్తచ రా చరజంతు సంహార సమయసంక్రుద్ధుం డైన 
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కాలాంతకునిచందంబున నతిఘోరదర్శనుం డై యద్దశ గృీవుండు విలయసమయ 
మహావాత వ్రే రితవై శ్వానరునిభ౦గిమండుచు. దన మ్రోల నిలువనోపక శాశ్షసు 
లెల్ల భయభ్రాంతు లై పణవ నెల దిక్కులు విలోకించి యుద్ధళీతు లగురాతసుల 

య 

నెల్ల వెబిపు దీటునట్లుగా బ్రావృట్యా_ల జీమూతధిరనాదంబున నిట్లనియె, 

ఉ. నీరజగర్భు. గూర్చి పటునిష్ట న నేకసహా స్రృవర్ష ముల్ 

దారుణభంగి నేను మును తత్పరతం దప మాచరించి సాం 

పారం దపస్పమా ప్థిసనుయంబున నమ్మవానీయసత్క పా 
ధారుం బ్రసన్ను. చేసికొని తప్పక పెక్కువరంబు లొందితిన్. 

వొ, వాణీ నాథకటాతులబ్ధవిల సద్వ జ్ర ప్రభోద్య త్తను 

శ్రాణం బొక్కటి యున్న దాకవచ మారతషోమరాయోధన 
మ్షోణిం దత్పవిశ_క్రి గై కొనక మించు౯ దాని గైకొన్న గీ 
ర్వాణుల్ దానన్ర లైన న న్నెదిరి పోరం జాల రాలంబునన్. 

కే, మటీయు నద్దేవదేశవుండు నుత్తపంబుం 
జూచి మెచ్చి కృపాళుం డై సురదనుజుల 

వలన నని జూవు లేకుండ వర మొసం? 

గాన నా శకెందును భయంబు గలుగ దింక. 

చ. జలజభన్రండు నాకు మును సత్కృప నిచ్చిన విల్లు నములు౯ 
౧ 4 

దలముగ దివ్య వా ద్యనినదంబులతో గొని తెండు వాని సొం 
పలర6గ 6 దాల్లీ ఘోర చతురంగబలంబుల గూడి యేగ దో 
ర్భలమున నాజిలోన నరరాజుల వానరుల న్వధించెదన్. 

మః అని యి ట్లాగ్రహూ మొప్పం బల్కి తమణదాటాధీశ్వురుం డంతలో 
దనయ శె వవధ ప్ర భాతపృభుసం తాపుంబు కోపంబు “పె 

యా 

కొనినం జానకీ జంపీకానీ వెస నీవోభ౦బుం బాపంగ లే 
హే నని చి_త్సంబునం దోంచిన న్యరల చై త్య శే ణితో ని ట్లనున్, 

ము. అనిలో వానరవంచనారముగ మూాయాజూనకిం జంపెవు 
త్తనయుం డత్సజీ నాయుపాయ మది వ్యర్ధం బయ్యె నే నిప్పు డా 
వనజాతావ్నీ నిజంబుగాం దునిమి దుర్వారోద్షతి న్రాము నా 
తనితమ్ము న్రవివుత్రు శోకభవసంతా పాబ్టిలో ముంవెదన్. 

చంద్రహాసంబు కలయం గొని జళివీంచుచు 
వాతి మహీతలంబు కంవీంప నతిరభసంబున 
జనుచుండ ' నప్పు డతేనికోపాటోపంబు (జూ 
సేయుచు నొండొరులం గాంగలించుథాని తనులో చి టనిరి. 

౧2 

2108 

2 109 

2110 

2111 

2112 

2118 
. అనికలికి పుత్ర కోకాకులచేతనుండై. రోమా వేశంబున నిర్మలా కాశ సదృశం బెన 

భార్యాసచివసమన్వితుండై చరణా 
సీత యున్నయశోకవనంబునకుం 

చి రాతీసు లందజు సింవానాదంబు 

2114 



యుద్ధ కాండ ము, 

వీ ఈ రాకు, సేశ్వరుం డేపార నృపతుల నిశితశరంబుల నేండు ద్రుంచు 

చాహాబలంబున. వాక శాసనయమా ద్య ఖలదిక్సాలుర నాజి నోశ్చె 

నాదిత్యవసురు ధ వయ కుమరుల్సిన్ధ గరుడ గంధ ర్వకిన్నరవికాచ 
సాధ్యవిద్యాధరచారణగువ్యూకీతుమి తులం బెక కండ డం దూలం దోలేె 

699 

తే, ముజ్జగము లాక్ర మించె సంపూర్ణశ_కి క్తి విష్టపంబుల “ససమానపీరు. డయ్యె 

నీజిారికి నరు తన నెంతవారు, తరుణే నధియించు టొాక్క_కు తగదు గాక 

రుడు రానణు6డు నీతా డేవిం జంప బోనుట. శుయ్టుం- 

క, అని పలుకుచు దనుజేశ్వర, వనితను వధియింపం బోవ వల దని వారిం 
చినం జలము డింప కాతండు, కనులం బటుకోపవహ్నూీ కణములు రాలన్, 2116 

క, ఘోరాకృతి నేగి యశో, కా రామము సొచ్చి చ్చి మింట నతిఖీమముగాం 

గ్రూర్యగ గవాంబు రోహిణిం చేరిన క య సాధి మొ యొనసీతం జేశెన్, 

& శప ఖడ్గభార గొని చేవ నెలరతలం జంపరాదు రో 

వీంపకు మంఛు బాంధవులు సెప్పీన మానక తన్నుం గిన్మమైం 

జంపంగ నిట్లు వచ్చుఖరజాతి ద శాస్యునిం జూచి భీతి చేం 

గంపము నొంది భూమిసుత గద్దదికం దలవాంచి యిట్లనున్ . 

ధ్రర్దు. నీతా దేవి దుఠఖించుట. ద్రుతం 

శా. క్రూరాత్తుం డగురావణుం డిపు డతీకోధంబున న్రాతసుల్ 

వారింపం దముకంబు మాన కతిరాడ్రం బొప్ప సామోంది శే 
పార న్వచ్చుచు నున్నవాండు నను సాతాని న్వడిం జంపుని 

ప్కాారుణన్టింబున నేడు దానవుని చే. జంపించి లే దె వమా, 

చ. పలువముజు డానీ పీండు రఘుభ ర్త కొన్నువ్వత నై ననన్ను నే 

ర్పలరంగ నాకు భార్య వగు మంచు దురు కులు "వేయు. బల్కి నా 

పలుకుల నిగ హింపంబడీ భావమునందు దురాశ మాని బి 

ట్టలుక శీతాసిధారం దునుమాడంగ వచ్చిన వాండొ చూడంగన్. 

చ. అనుపమలీల నీపషురమునందు మదాగణితప్రవ్చాష్టుదె 

త్యనికరధీరదారుణసమ గ ముడీరితభీముసింహని 
స్వనము చెలంగుచున్నడి నిశాచరుచే నని గామలత్ష్మణుల్ 

పనివడి మన్నిమి శ్లముగం బంచత నొందిరొ నేండు దై వమా, 

కే. అకట నామిందం బగచేం గృతాంతకుండు 

మాన్య చరితుల రామలక్ష్ము ఇల దెచ్చి 

"పక్కుసంకటముల బాల న్ వాడి 

యేమి సేయుదు నింక నా “కేడి దిక్కు. 

2117 

2118 

2119 

2120 

2121 

9122 

క, అటుగా” ఏండు తీనసుతు), శటురణమున నీబ్లు కుటీ గి యాజసుతులతో 



700 గోవీనాథ రామాయణము 

టటుళ క్రిం బన జాలక యిటు నను వధియింపం బూని యే తెంఇనాక్రో, 
చ, అనిలసుతుండు మున్ను వినయంబున రామునిపాలి "కేను జ 

యిశ్టనం గొని పోదు 'రమ్మనిన నాగతి రాం దగ దంటి నప్పు దే 
చనీన దళాస్యుచే నిచట. జూవక పుణ్య చరిత్రుం డైనశా 
మునియెదసె వసించి కడుమోద మెలర్ప సుఖంతునేకదా, లల 

సీ, అక్కడ మన్నాథుం డసురునివే చేడు వాతుం డయ్యె నేని తత్సుతునివా ర్త 
ఏని ఏట నేకనందన యగుకౌసల్య యమ్మహామహాునిజన్హాలిశోయము 
బాలక్టింబు రకావనప్రా ప్రియు రూపంబు ధర్హ్మ్యగుణంబులు తలంచి తలంచి 
యధికదుగఖమున నిరాశ యె విఫలితవృదయ యె యార్థ్వ దై హీ కము సలిపి 

ఆ, చేందు మ్రింగి మైనం జిచ్చులోం బడిమైన, జీవితము పరిత్యజించు. చాప 
చిత్త యెనకుజ్జ సేంతల నద్దేవి, కిట్టికష్ట మొదవె నే మొనర్హు. 212 

క్క అని యీగతి విలవించుచు, వనితామణి కనులనీడు వజుదలుగట్టం 
'బెనువగలం గుందు చుండంగ, దనుజుం డాసీత గదిసెం దద్దయుం గినుకన్ ,2 126 

ఆ. అతని తెగువం జూచి యాహానినాదంబుు అసలం దల్రడిల్లి రసురు లెల్ల 
దీనవదను లగుచు దివిజులు శోకించి, రఖలభూతములకు నడలు గలిగ 2127 

వ, అప్పుడు రావణుసచివుండు సుపార్ముప్టం డనువాండు నీతివిద్యావిదుండు బుద్ది 
_ మంతుండు రయంబున నతని కడ్డంబు వచ్చి సావాసంబున నతేనిం బట్టుకొని 
సాంత్వవాక్యంబుల బోధించుచు ని టనియె, 2 [28, 

ఇదరు రావణుని కడ్డంబువచ్చి సుపార్ళు పండు పీతి బోధించుట, రుర్టుం- 

నీ, ఉజనొవేశ్వర పుల_స్హర బ్ర వ్యామునుమఃడ వలవిశ్రవ్రనకు నీ వాత్త్యజుండవు 
శ్రీ దానుజుండవు వేదవిద్యా వ్రతస్నాతుండవు స్వక క్యనీతివిదుండ 
వధికకోపంబున ననుపమధర్శంబు విడనాడి పెద్దలు విన్నం 'దెగడు 
నట్టిదు రార్షంబు వట్టితి విశ్హుల తగ చాండువారలం. దవిలి చంప 

జే నదియు. గాక సరోజూతీ యనుపమాన 
కోనులాగ ణలావణ్యనీము యగుట. 

_ జేసి కాలాంతరంబునం జిక్కు. నేమొ 
యడీచిపడి వధియింపరా దుడుగు మిపుడు, 9 129 

క నీపాటివిభుల కింతికిం నోపింపంగం దగదు దనుజకుంజర జేవీ 
కోపం బంతీయు ననిలోో భూపాలునిమిోందం జూవుము సమై న్యుండ వై. 2180 

చ, ప్రమద మెలర్చ నేం డసితపత చతుర్ష శి గానమంచిల 
గ్నమునం బురోపకంఠవిపినంబుల చేడు వనీంచి యుండ్డీ ణే 
పమవసనాం టెవ్రాభ్దున జయూస్థ్రము 'వెల్పడి యాజలో నృపో 
శ్రముల్ల. వధించి సీతను ముదంబునం జేకొను మూ వధీశ్వరా, 213: 



యుద్ధకాండ ము, 10) 

వ, అని పలికి చంద హోసంబుపుచ్చుకొని సుపాక్ము కండు గ మృజంచోడ్కొ.నివచ్చిన 
నద్దశ గ్రీవుండు సువ్యాన్నివారితకోపుం డై మరలి గృహంబునకుం జని నుజిన 
రానివుత్ర మరణాతురత్వ్రంబున మిక్కిలి మజుంగుచు నెప్పటియట్ల కొలువుకూ 
టంబునకుం జనుదెంచి యాసనముఖ్యంబునం గూర్చుండీ పరమదుగ 'ఖతుం జై 

సంక్రుద్ధం టై నసింహాంబుపగిది నూర్చులు వుచ్చి వదనంబున నై నర్షస్ధంబు 

దోషి బలముఖ్యుల నందజు. గలయ నవలోకించి బహూకరించి ఆపఏంజపి 

గీలించి దీనస్వీరంబున నిట్లనియె, 9189 

చ, బలపతులార మిరు కడు భక్తులు శక్తులు యుక్తు లాజికిం 

గలనికి నాదుశాసనము గై కొని గక్కున మూర లందజుం 

జలమున వాజసంఫఘుములు సామజయూాథధథములు న్రథవృజం 

బులు భటవర్లముం గొని ప్రభుత్వము మోణింగ నేగుం డుద్ధతిన్ 9188 

చ. మదమున డాని యానృపకుమారుల నిద్దటి సాహాసంబునకా 

బొదివి ప్రతాప మేర్ప్చండగం బ్రోష్టపదంపున మింట బన్ని వా 

రిదములు ఘోరవర్ష నుడరించిసవాడ్పున వాత దారుణా 

యుధళరవృష్ట్టివె వెం బటువీ యుక్కు_న గీటడంగంచి రం డోొగిన్. 2 184 

తే, సంగరంబున మచేకం జూవంటేనిం 

బలుదెజంగుల మె నెల్ల నలియం బొడిచి 

రండు నే నెల్లి చని ఘభోరరణములోన. 

దునిమి వచ్చెద శరవృష్టీ మునుంగం జేసి. 2185 

యుడు రొనణమూలబలంబు యుద్ద మునకు నచ్చుట. బయం 

వ, అని పలికి సాదరంబుగా వీడుకొలిపిన నద్దశ, గృీవుని ౪*సనంబునలంకలోంగల మేటి 
గమికాం స్టంద టీొక్క_ మొ త్రం బె “నప్రాంగులు దొొడీగి నానానిథభూషణ 

వ్రాశకోభితశరీరులై కమతను బావా సంబు లక్కు పూర్వపరిచితనా నావిథ సాధనం 
బులు గై కొని తొల్లి దిక్పాలాదులతోడం బోరునప్పుడై నను నిర్ణమింపనట్టిచిర 

కాలసంరత్నీతం బె 7 బె నమూలబలంబును దోడ్కొని యుద్ధసన్నద్ధు లె ల్ సువర్ల 3 ఘం 
టికాకలితకర టిఘుబాఘీం"కారంబులును గాంచనావి నష తురరగ హూ పారవంబు 

లును గమనీయశ తాంగ చేమినిరోహంబులును ఏర భటసహూంకారంబులునుళింజినీ 

టంకారంబులును గంక ఇరుణంరుణశబ్దంబులును ఘంటాఘణంఘణనినాదం 

బులును, నిస్సాధణంధ ణనినదం బులునుబరస్పరబహూ కారథి ్ రారరవంబులును 

గేతనాగఘటితనూతనపటపటాత్కారంబులును నొక్కటిమై మంథాసశే. లమ 
థీతమ హోర ృవధ్వనిభంగి దిక్కు ౯ ఘూర్జి ల్ల మహీతలంబు కంపింపసింహూసొదం 
బులు నిం ముట్ట సఫంఫుంబు లొత్తుచు'॥ నొంజోరులం దలన 'డచిఖిషణప్రుకారం 

ముసల ఎతుర్పశినాంటి రాత్రి సూ గ్య దయసమయంబున అంకాపురంబువెశలీ నా 

గరంబు నిస్షనించుబడ బాగ ష్షజ్వ్టలాసవా స్తంబులభాంగి నతిరభ సంబుగాం జను 



709 గోవీనాథ రామాయణము 

ఊెంచి వోనరబలంబు దాంకిన నక్కవీవీరులు రశోత్పాహాంబున నుప్పొాంగి సి 
వానాదంబులు సేయుచు. గూర ర్యవరావాశేషది శాగజకులకుథరంబులు కుదికిలం 

బడ గగనంబున కెగిరి జగతికి దాంటుచు ద్ర హోండ భాండంబువగుల భుజాసా 

లనంబు సేయుచు నుహీధరమహీరుహగందతీలోజాలంబు లుత్పాటించికొని ౩ 

చ్చిప్ర ప్రచండ వేగంబున దానవులం దలపడి రిట్లు నిశాచరస సె న్టంబులు దవ్నీణో 

శ్రేరసముడ దృంబులమాడ్కి_ వివిధాయు ధతరంగ వూలాభీలంబు గా. దారొ్మని ' 

యార్చి చ్చ యొంజొరులవిాంద గ దాఖడ్డ పరిఘ పట్టి స ప్రాస పరళ్వథ భిండి వాల 
తోమరముసలముద్దరముసుంఠిచ క ళూలళ శకుంత జీవీతారతక సాయక గిరితరు 
నీలాచయంబులు నీరం థ్ ౦బుగాం బరంగించుము గిట్టి యట్టహాసంబునం బెనంగు 
నడ నుభయ'నే సేనాపదోఘాతసముద్ధూ-తమహీప ఏరాగంబు సపెలెగ సెం బదంపడీ 

ర క్షభారాసారంబున నది యడంగినీ నప్పుడు రణాంగణంబున మాతంగ రథకూ 
లంబు లై వాజిమత్స్యేంబు లై లై ధ్వజద్రుమంబుై శరీరసంఘాటవహాంబులై ర్ం 
దఘ్నంబు ఖై "లె య నేకళోణితప్ర వావాంబులు ప్రవహించె నంత, 2186 

క, తరుచరు లడరించునుహో, తరులు గిరులు జె దత్యు చేయు దారుణశస్ట్రో 
తరములు గగనపథంబున, గిజికొని గాఢ ప్రతమము గిజికొనం కన్, 2181 

క, ఎవ్వూనిం గన్న గమికాం డెవ్యానిం గన్న "కూడు డెవ్వనిం గన్నం 

జివ్సుకుం. గాల్డ) వ్వైడువాం, డెవ్వానిం గన్న మేటి యిరుచెసలందున్. 2188 

క. హరి వారి దాశినకై నడి, గిరి గిరిం దార్కొ_న్నకరణిం గేవలశ క్రిం 
గది కరి జెనంగుచాడ్చునం?, దగుచరరా త్రీచరు లవుడు ఊాంశిర్ వ వరుసన్. 

సీ అరదము ల్వజుపించి సురుచిరపటునాయకము చేసి వఏీరాంగకములు దునిమి 
కరుల జీకొల్సి ఫీకరతోనురము లేసి సకలావయవములు చక్కు_వేసి 
హాయముల దుమికించి యభిముఖవృ త్తంబు లగునట్లు కత్తుల నెగిచి నటికీ 
మదమత్తు లై మాబుమసలుచు వడి. దాంశి చారుణనానాయుధములం గుమ్మి 

శే, యామినీచరరథికులు సామజాధి,రోవాకులు నాశ్వికులు ఘోరరూపు శై న 

సీ, 
భటులు వీరాతివీరు ఆ లై బలము జలము, వెజటయ వానరవీరులం దటిమి ర రపుడు, 
రమణ. దోశలంజుట్టి ₹ రథికసారథిసమన్వితముగా. ేరులు విసరివై చి 
గురు చొవుబలమున గ్ ప్పృళొండలు వై చిసముదవారణముల సమయం జేని 
సస్కంధ విటపవృతము చేసి హయముల సాదులతో. గూడం జదియ మోది 
ఫఘనశ క్రిం బిడుగుల శెన యగు పిడికిళ్ల భటులవతుంబులు వగులం బొడిచి 

. కణికుం గోళ్ల ఘా)/ణంబులు( గనులు చెవులు 
జెటికి శితదంస్ర్రలను మెడ ల్లొటీకి జాను 
కూర్పరతలాభినివాతుల గుదియం జటివి 
యసురబలముల వధియించి రది చరులు, 2141 

సీ. దవ్వుగా మింటి కుద్ధతిం చన్నుకొని పొయి కడువడిం బుడమి.వైం బడల విడిచి 



౧ మా 

విసువక దోర్చ లవేగంబు దీపింప నురుత రాళ్ళ ములా పె ఏ నుదికి యుదికీ 

గగనంబుపె సెండి కఠినాశనులమాడ_ బత 'కెంచి చి తలలపై వరుస దుమికి 

చే, కడిమి దలవెండ్రుకలు వట్టి ప డల నీడ్చి 

కాళ్లంజేతుల మర్చి ంచి తాళ బాడి చి 

పృథీవిలో నంట ద్రొక్కి 'యావృత్షచరులు 

దిలిజుల వధించి రప్పు డద్భుతము గాంగ, 2142 

వ. వెండియు 9148 

సీ, నవరుక్త్య శీతుదండమును 7 కొని సూతరథికరథ్యముంం జూర్హంబు సేసి 

కరిదంతేములు నొని కడువడి మ తేభభ దృకుంభంబుల బగల మోంి 

చలము ప్వీంప నళస్తక శే ఫెబరంబులు నానో హయంబుల నేల గూలవై చి 

తక్క_క యొకనితో నొక్కని వ్రేయుచు భటకదంబము నెల్ల బడ కలుపటిచి 
తే, ఘోరదురార్షరపటుభుజాసార వే మెసయ౫, పరవానరసె నికు శ్వేల్పు లలరఈ 

బబలదానవచతురంగబలము నెల, జించి ఇండాడం దొడ౭గి రచ్చెరువుగాంగ, 
ల ౧ 

క, ఓక్కాకదనుజునిం గీశులు, మొక్కలముగ నూర్వు రొక్క మొగి నుద్దలిమై 
నెక్కి 68 మిక్కిలి శకునము, ఐక్కుడుతమి ఫలితతరువు నెక్కి నమాడ్కి_న్ .2 145 

వః ఇట్లు నొనాప్రకారంబుల. గనుపుగొట్రినం గోవించి యాతుభాన యోధులు 

గొజుంతవడనిబీరంబునం బెచ్చు పెరింగి విచ్చలవిడి వానరబలంబు సొచ్చి మచ్చ 
రంబున భూనభోంతరంబు నిండ సీంహానాదంబులు సేయుచు. జిందంబులు 

పూరించుచు రుధిర ప్రవాహం౦ంబులుదాంటి గజూశ్వరథాదికంబులు పణి పించి నిరం 

తరంబుగా ఘోరనారాచంబులం బ్రయోగించియుం. గరవాలంబుల నటికియు 
గదల 'వ్రేసియు హూలంబులం బొడిచియు ముసలంబులు వినరివై చియు ముద్ద 

రంబుల మో౭దియుం బరళువులం చెగ వ్రేసియు నీకెలం గ్తుమ్మియు భిండివాలం 
బులంజదియనడిచియు వుణటి యు బహువిభా యుథంబు లం బ్ర హారించియు విజృం 

భించి వికృము క్రీడ డ సలివీన విలూనకంఠ చరణజానుజంఫూోగుముధ్య బాహు లై 

విభిన్నవయు లై రుధిరోశీ తసర్వాంగు లై చూర్షి తాస్థిసందోహా లై కొందజు 
పుడమిం డ్రె శం కొందటు తవు చేతియాయుధంబులు పాజవైచి భయంబున 

చేతుమార్దరబు వట్టి పజినందొడంగి రప్పు డంగ దహానునుంతు లడ్డంబు చని 

"భె ఛై ర్యంబు 'బెలివీ 'సమ్ముజించిన వారల చనుదెంచి రామునిమజువు' సొచ్చిన 

నవ్వీరశిఖామణ వాసల కళభయంబు లివి చాపం బందుకొని గుణ ధపని౭ జేసి 

మేఘమండలంబువలన నిర్ణ్షమించి సూర్యుండు నిర్మలగగనంబుం బ్ర వేశించి త 

కరంబులు సవా స స్రప్ర కారంబుల వెదచల్లుకె వడి రాతసబలంబు * ప్రవేశించి నీరరే 

ధ్రంబుగాం జతురంగ సె సె న్యంబులమింన "ని శాతశ్లిలీముఖంబులు ప పరఃగించి రశని 

సంభుట్టనసం జాత వహ్ని శిఖాపరంపరబనరివాహిని దహీ ౦పందొడంగిన నప్పుడు, 

కడకాళ్ళు వట్టి భీకరలీలం బలుమాణు వడిం ర్రిప్పి త్రిప్పి నబ్లడల వై చి 

న! 
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సీ, రిక సారథి శేతురథ్య యుతంబుగా మందరాచలనిభ స్యందనములు 

నాధోరణారోహాకాభియు క్రంబుగాం బతువద్దిరితుల్య భ ద కరులు 
సాదులతోం గూడ జవవినిర్జితమనోగంధ వాహము లైన నై ౦ధవములు 

కాల మేనని కాళళకినాంగ హౌస్టవవిజిత పర్వతం 3 లె నవీరభటులు 
కే, నక్కజంబుగం గూలి కే దిక్కు. గన్నం, బెక్కుదిట్ట లై లెక్కకు వెక్క_సముగ 

నద్భుతాటోపరఘువీరహా స్త నము క్ష దిన్భ మార్లణ వీతతులం దెగి రణమున, 

ఫీ, కడువడి బవనుండు గహాననుధ్యము సొచ్చి వృతమండంబులు విజుగం టోయు 
తి నెల్లవారికిం దాం గానరాకుండ లలిం గార్యభూత ఫలంబు వేత 

ననువింతుం డై నట్టులారఘుస త్తముం డమిరారిపై న్యమధ్యంబు సొచ్చి 
క్రుల రథంబుల వాపుల బదాతుల సాయకంబులం గూలం దోయునపుడు 

క దానవుల శెందు6 గన్న6 దాం గానరాక, మజింగి యనుకర ప మైనకర్యంబు చేత 
ననుమితుం డయి వేగ ఏర్యములు పూని, రణవినోదంబుసలి"ప ని నిర్జరులువొగడ. 

ఉం భండనభూమి రామన రపాలశరాసనవిచ్యుతోల్ల స 

చ్చండపృవత్క కోటి. దిలశళ్ళతశళ్ళకలంబు ల రహీళా 
మెండుగ గూలురాతుసుల మేనులు గన్పడుంగాని వేగనం 

_ తుం డగురాము. డెచ్చటం గనుంగొనం గన్సడం డయ్యె నయ్యెడన్. 2149 
ను. ఘన వేగాతిశయంబున నృరముల౯ గా త్రేంబులక౯ా ఘోరపీ 

ర్భనియాఢిం బ్రవారించురాహావిభుని న్రతేగేవరు ల్బ్పోరిలోం 
గనలే కై రోగ్ నింది ద్రియాదివిషయాభ ప్రే రకత్వ్ప్రంబునం 
దనుమధ్యంబునం బేపరిల్లుపరమాత తం జూడ లేనట్లుగన్, 2150 

దురు మోూలబలంబుకై శ్రీరాములు సమైోహనాస్తంబు (పృయోగించుట, రురుం- 

పీ, అప్పుడు రఘురాముం డధిక సంక్రుద్హుం డై తనుం జుట్టుముట్టి కాద్రగతిం బోప 
ఏఠరశాత్షసులను వీశీంచి రయముసే నరుజార సమ్మావానాన్ర శయం 
దత్పభావంబున దనుజుల కాజలో నంతట రాముసవా స్ప కములు 

, దోంచినం గువితులై తొడరియాతండు గుజ్రములంజం పె ఏ నితలడేను(గులవధించె 
కే. నితడు రథికుల. 'బక్కాడె నితండు భటుల 

గలయె నని రామసామ్యుంబునలన బ్ర బ మని 

యొండొరుల బెట్టు వ్రే యుచఛుం జండ డభంగిం 
"బెనలి తమలోని వాకు లెరి దనుజవరులు, 2151 

వ. కట్టు నువానీయం శె బై నగాంధర్వాస్ర్రంబున మోహితులై యాతుధాను లొక్క 
తతి 'బెక్కండ్ర రాములం జూచుచు నొక్క_తతి నొక్క_రామునిం జూచుచు 
నొక్క తజి మండలాకారగతివికేషంబున భ్రమించుటరొజేసి యలాతచకృప్రతి 
ను యై యమయొప్పునప్పరా క్రమధుర్యునికాంచన కార్డు కకోటి ననలోకిధచుచు 
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నొక్కతజి రామధనుళ్ళ్చుుతం బె నశరజాలంబు ను సూరమండలసంభూతం జై న 

రశ్శిజాలంబున ట్లవలోకించుచు నొక్కతతి శరరశ్తిసహా స్రాఢథ్యుండును మధ్యా 

హ్నోదిత్యవర్చస్టుండు నె దిగంతంబులు చెలుంగం జేయు చునికి నిరీశీ ంపంజూలక 

కన్నులు మూ యుచు నొక్కతటి ధనుళశ్నిమోళ్ళతలాఘ వా తిశయంబున మండలీ 

కృత కార్ముకుం డై శరపరంపరల నరివాహీని దహించుచు శరీరనాభికుధ్య ప్ర జే 

శంబును సత్తార్చియు శరారంబునునేమి కార్ముక ౦బును జ్యాఘోవళతలనిర్హా షం 

బును చేజోబుద్దిగుణ ప్రభంబును దివ్యా స్తగుణపర్యంతంబు నె నరామచ కం 

బును గాలచక్రంబునుం బోలె నిరీకీంచుచు నొకపదాతి మొనరామునిచేత 

దినొష్టమ భా గంబునకు నూట డెబ్బదియాజుకోట్ల నలువదియొ క్క_లకుయే (బది 

యాబు వేలచతురంగబలంబు హతం బయ నమ్మ హోయుద్ధంబున రాకునక శే 

బరంబు లచేకంబులు గగనంబున నాడుచుంజె. ద ధ్రణఘామి వారగజహాయ 

రథషదాతిగణసంకులమై క్రుద్ధుండై నరుద్రుని యా శ్రీడభూమిచందంబునం జూ 

పి నిట్లు సదుమూం౭డవడదివసంబున మహాోత్తుం డగురాముండు రణంబున నశ 

ముంబున మూలభలంబులు నిశ్నేషంబుగా రూపిమోూపిన రాము నవలోకించి 

జేవర్షి గంధ ర్వాదు లష్బెరువంది హార్ష విశేషంబునం బ్రశంసించి రప్పుడు 

రాముండు సు గృీవవిభీషణ మైందద్వివిదహనుమజ్ఞాంబవదాదుల నవలోకించి పర 

మానందంబున నిట్లనియె. 215సి 

ఆ, ఏను ళివుండు దక్క. నిన్తువానీ యా స్త, మెజుంగం డన్యు. డొక్కం డిజ్ఞగముల 

దీనినుహీను "లెజుంగంగా నేర రింద్రాదు, లెంత చేసెం జూడు. డీక్ణమున, 

క, అని పలికి శక్ర సముం డగు, వమునుజపవిభుం డ స్తశ స్త్రమహి మంబున దై 

త్యనికరములం దునివి మునం,బున నానందించుచుండె మునులు నుతింపన్. 

సీ, ఈరీతి రాఘవుం జేపారుశరములం “టెక్కు గజంబులం బెక్కుహరుల 

జెక్కు_రథంబులం బెక్కం డ్రదనుజుల నక్కజంబుగ6 దునుమాడి సురల 

కద్భుతం బొనరింప నవిగ్టభ మంతయు గనుంగొని హతేషదనుజు లతిభ 

యంబున లంకకు నతిరయంబునం బాజీ యెజింగింప విని చై త్యతరుణు లెల్ల 

కే. భండనంబున నాతు లై నపతుల సుతుల 

హీతులం జుట్టలం దలపోసి వితతదుంఖ 

భరమున శరీరములు వ్రాల బాపష్పపూర్ష్మ 

వదన లై గూడుకొని యిట్లు వగచి రపుడు, 2 15ర్ 

మ సుకుమారుండు నుహారథుండు సుజన స్తుత్యుండు సర్వా స్తశ 

స్తకళా వేది సరోజ నేశ్రుండు తనూసౌొందర్య గాంభీర్య రై 

ర్యకశానిర్థి తమారవారిధినువశర్లాద్రి ప్రజానాథుః డ 

త్యకలంకాత్తుండు రాఘన్రుండు ముని యై యక్కానలో నుండంగన్, 2150 

ఉ. కావరమె త్తి యంతరము గానక దుర్తుఖయుం గరాళ దు 
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ర్భావయు నిర్లతోదరి యభాగ్యయు వృద్ధయు శ్వేత శేశి ఫూ 
రావయవనాంగీ మ్రూరయు దురాత్శకయు న్లుణహీన భీరుదం 

ప్రావళి మైనళూర్పణఖ యాదటం గామపరీశచి_త్త యె, 2181 

, అసమానబలు డై నయారఘుస్వామిని జేరి గట్టల్క ధర్షింప నేల 
దానికి నల్లి భూజాని ఖడ్గము శేలం గొని కర్ణనాసము న్లోయ చేల 
యంతట: బోక యయ్యితివ ఖరాదుల ననికిం బంపంగ నేల యవ్విభుండు 
వారిం జంపంగ చేల వరుసతో రావణుం డడవిని వంచించి యతని జేవి 

కే, నపవారింపంగ నేల యయివనివిభుండు, వచ్చి నునవారి నందణ మచ్చరమున 
'జవరమున6 జంప నేల శూర్పణఖనబన, నింత యాపద జనియించె జేమిగలదు, 

ఉ. ఈరజనీచ రేంద్రుండు మహీసుత నాత్త వినాళ నార్థ మై 

వొరక దోడి తెచ్చె బలవంతునితోం బగ మేతి యమ్మహో 

ఏరునిపత్ని చేళొనంగ వఏనికిం జెల్లు న త నొకంజె దు 
రజ్బరతం జూన కిట్లు మనవారల నంది జంసె నక్క_టా, 2169 

చ, వినువక దండకాగహనవఏీథి నెదిర్చి నుహీకుమారిక 
న్వెసం గొన బూనినట్టిపటు విశ్రు తవీర్యు విరాధు నాజిలో 

మసలక యుగృ భంగి నొకమాత్ర వధించె రఘుప్రవీరుం డ 
య్యాసద్భృశవిక్రృముం దొడరి యాల మొనర్ప నితండు క కుండే, 2160 
ఖలజనస్థానవాసుల( జతుర్హ శనవా సృనిశాచరుల నాజి. జంపుటయును 
ఖరుని దూవణునిం ద్రిశిగుని. గల్పానలకీలాభ కరముల గెడపుటయును 
యోజనాయత బాహు నుగ్ర కబంధుని దొడరి ఖన్షంబున ద్రుంచుట యును 
నమ లేంద్ర నందను నమితవిక్రను శాలి వాలి నమ్మునం గూల వై చుటయును 

శే, వనధి నరికట్టి వెసదాటివచ్చుటయును, గుంభ క శ్గేంద్ర జిత్తులంగూల్చుటయును 
చార్థివుని నీర్యమున కీవి ప్రత్యయంబు, లకని నిర్జింప ఏ్నికీ నలవి యగునె 2161 

ఇా,అఆలిం గోల్సడిీ బుళ్యవూూ కగిరిపై నత్యంతదు[ఖంబున 
న్వాలాయంబు కృళించు దీనముఖు ఛాస్వక్పుత్రు 6 జేపట్టి యి 
ల్లాలి న్వానరరాజ్యు మిఇ్చి రఘువంశాశ్రోసరుం డ_ల్లెజం 
గొాలోకీంపం దదీయని క్రమవిధం బవాసవాతంబే కదా, 2162 

చ, అనిలతనూజు. డొక్కండు మహోర్ల వ మొక_ట దాటి వచ్చి నా 
లనిహితవహ్నీ చేల దొడరి లంక దహీంచి బలాఢ్యు డై నయ 
తుని వధియించి భూతనయం జూచి వెనం జనె నవ్విధంబు గ 
నొనియు గణింప కీదనుజకుంజరుం డింతకుం చెచ్చె నందటిన్. 2 168 

క, హీతవాది యగువిభీవణు., డతులితనుతి నన్నవాక మది విన6 డీతం డా 
గతి నాండు వినిన నేం డీగతి లంక శ్యృశానభూత గాకుండుం గదా, 9164. 

+ 

బో 
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మ. ఘనకాయుం డగుకుంభ కర్టుండు మహాకాయాతికా యోా గ్కకుం 

భనికుంభు ల్ల రిజిన నృహోదరమహోపార్ముప్పబ్ప) హాస్తుం డం 
పన చే వాంతేకు లాది గొ గలబలప్రైథు ల్ని కాటు ల, లగా 

వనిలో నీల్లిరి ఏీరిదుర్ణ యమున న్పోసోవం 'జేసెం బురిన్. 2 165 
ను, పతులుం బుత్రులు హెంధవు ల్పచివులు న్భా/త ల్కవీ శై సణిచే 

హతు లై రాజి ననేక వాజులు శతాంగానీకముల్ వారణ 

ప్ర తతుల్ ఫూోరపదాతివద్దములు సంగ్రామంబులోం జచ్చె న 

మృతభంగి న్ర న,ఘునాథము క్రవిశిఖపోసోంబుల 'న్వే/ల్మిడిన్. 2166 

శా.రకోరాజి వధింపం బూని తగ మర్శ్యత్వంబు 7 కొన్నప 
ద్వాముండో వారుండో వితానుహు(డొ జేవాధీళుండో పొశి ఈరా 

సొమోూదంతకుండో రఘు ప్ప పవరు డా చందంబుగాకున్న న 

ప్రజీణద్యుతి నిట్లు రాజ్సులవర్షం బెల్ల ( జక్కాడునే. 216% 
మ, మనవా రందణు రానముబాణములచే నుం త్రించిన ట్లాజి మే 

దినిలో6 గూలిరి వీట నింక మనకు౯ా దిక్కే_రు చర్చింప నీ 
ఘనదు!ఖాస్టీకీం బార మెద్ది తనువు ల్లంపింపంగాం బొచ్చ్చ నే 

నునినం దీటు దశాస్ఫు చెద్దుములు 'వంశాంతంబుం జేసెం దుదిన్, 2168 

ఉ, కాంచనగర్భద త్తవరగర్వమున న్షశకంధరుండు తా 

నించు కెజుం౦ంగ. శీరఘుకు లేంద్రుని చేం దన వె నమోస మ 

భస్ధం చిత వరుస జై నమనుజుధిపుచారికీ నగ మైనవోం 

బంచత నొందకుండం బరిపాటిగ. బోవ జాల రెవ్షనున్. 2169 

క, అనికి వెడలు నపుడెల్లను, మునుకొని కోడు దుర్నిమి_ళ్లములు. దోంచుచు రా 
మునివే నితనికి రణ మే,దిని. జేటగునట్టివిధము డెలిపెడి వరుసన్. 9170 

ఉ, ఈదనుజుండు తొల్లి భువనేళుగురించి తపం బొనర్చి స 
మోద మెలర్ప నద్దివిజముఖ్యునిచే వర మందునాండు చే 

వాదిసమ స్తభూతనినహంబులచే నభయంబు వేంటెన 
ట్లాదర మొప్ప వేడం డభయం బటు మ ర్హ్యునిచే జడాత్తుం డై. 2171 

ఆ, దాన జేసి నేడు తప్పక మనుజుని వలన సకల రాక్షసులకు దైత్య 
వరుని కీటు వినాశకర మైనఘోరభ,యంబు వొడమె సందియంబు లేదు. 2172 

వ, ముణీయుః దొల్లి యాదశ గీనునిచేత చాధితులై వేల్పులును గంధర్వవిద్యాభ 
రాదులును విధాత ను బ్జేశ్ంచి ఫఘోరతపంబు గావించి యచ్దేవుని బ్రసన్నుం 

. జేసిలొని వివిధ ప్ర కారంబుల నారాధించిన నమ్మహోత్తుండు సంతుష్షుండై "జీవత 
ల నందటజు. గలయ ననలోకించి జీండుమొదలు మారు భయంబుదక్కీ_ ముల్లో 

కేంబులయందు నలసినచోట్ల నెల్ల య భేచ్చం జరియింపుండనిసలికి వారికి హిలం 

బాపాదించ నయ్యాదిత్య ప్రముఖులు పదంపడి భగవంతుం జై నపురాంతకునిం 
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జేరి నానా ప్రకౌరంబుల నభినుతించి తత్ప?సాదంబువడసి తమనొవ్పిమెణీంగిం 
చిన నమ్మహో బేవ్రండు కృ పాళుం జై మోకు హీతంబు రాతసులకు వినాశంబు 

సేయుట కొక్క_యువతి జనియించు నెమ్మదిగ నుండుండని యానతిచ్చెంగావున, 
సీ, ఆచంద్ర శేఖరుం డానతిచ్చినమాడ్కి_ నీసీత దేవతా హితముకొఆకుం 

బ్రభవించె మృత్యువు ప్రళయకాలమునందు మిన్నక ప్రాణుల మ్రింగునట్లు 

దను జేంద్రయుతముగా మనల నందణి మ్రింగు నీరావణుండు దుర్విచారపరత 
నిట్టియాపద దెచ్చె నిశ మన కెన్వరు శరణంబు కల్పావసా నమందు 

కే, ఛానుసుతు మై “లం జిక్కీన ప్రజలభాంగి 

దవముచే వేన్నితము తె నదంతుల కి య 
(A) a గ 

బార్థివుని చేతం బొదువంగ. బడితి మకట 
యేమి సేయుడ మసునేంద్రుం డెంత చేసె, 2 [74 

క. అని పెక్కుగతుల దనుజూం, గనలు భయము చి త్తమందు గడలుకొనంగ6 జ 

య్యన నొండోరుంబట్టుకొనుచుం బెనువగలం బొగిలి రపుడు భీపణభంగిన్, 

క, వారలదుగఖసమిరితృ భూరినినాడములు బెరసి పురి నింటింటం 

దడారుణగతి నెగసిన సుర, వైర విని మొగంబున న్వివర్ణత గదురన్, 2110 
"లే. మనమున ముహూ _ర్హృనూత్రంబు మొన మూంది 

యొక్కనిట్టూర్పు నిగిడించి మిక్కుటముగం 
గినుకం బోడమిన నిప్పులు కనుల దొర 
నాస్యములు ఘోరదర్శన మై వెలింగ. వశ 

లే, అధరము చలించెం గటము లంతంత నదె 
నొడలు కంవీించం జఇనుట లూశె బొమలు 

ముడీవడియె దంతఘుట్టనోద్భూతఘోర 
నాద మళనిస్వనంబుచందాన (మో "సె, 9179 

న, ఇట్లు యుగాంతాగ్ని చందంబున గ్రోధానల ప్ర జ్వలితళరీరుం డై యెల్లవారికిం 
'చేజీచూడ రాక సమిాపన్థు లగురాశునుల వేండిచూప్పుల నిరీశీంచి వోభావ్య 
_క్షకంఠుం డై మిరు రయంబున నముబ్బాసనంబు 'దెల్పి చతురంగ సై న్యంబు 
నాయోధనంబున కు6 గట్లాయితంబు గావింపుండు మున్ను రణంబున మద్భా?త 
అగుమహోదరమహోపార్ము లు వాతులై గిప్పుడు మెళ్చచివులై బలముఖ్యులై న 
మహోదరమబా పార్శ వ్రవికూపాతులుసంగ్రామంబునకుం జనువారలు గా నియో 
గింపుం డనిపలికిన నయా్య్యాతుభానులు తదప్ప్భచనప్రకారంబున నందజకు బవరం 
బునకు6 బెనంబుం జెప్పిన నక్షంచరు లందజు రాజుశాసనంబు నియ్యళొని 
భయంక రాశారు లై ధీరు లై వీరాంకెవీరు లై నానావిధసాధనంబులు ధరించి 
రానణునకుం బొడసూవీ యతని సముచిత ప్ర కారంబునం బూజించి యను 
గొని కృతస్వ_స్యయను లై ళద్విజయంబు గోరుచు సంగ్రామరంగంబునకుం 
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బోయి రప్పు డోద్దశగ్రీవుండు కోధపరవశుం జై విరూపాతమహోదరమహోపా 
రుగ్టీల కీ ట్లనియె. 2 [119 

మ, అనిమే పే.౦ంద్రకరీంద్రవహ_స్తనిభదీర్టాస్మత్మ రా గృస్ఫుర 
త్కనకా ద్రింద్రసమానసా రపటు రోశీడండ ప్ర ముకో గ నూ 

తనకల్పాంతది నేశసన్ని భప్పవత్క_ శేణిచే రాజనం 
దనులం గీటడంగించి నేడు జముచెంతేం జేరంగాం బుచ్చెదన్, 218౬0 

క, విపులశేరంబుల నృపులం, గపులం దునిమి నేండు కుంభ కర్తాచలభీ 

ద్రివుకుంభనికుంభక రా,దిపూ ర్వదివిజలబుణం బు దీర్చికొనియెదన్ , 2181 

క, గగనము ధాత్రియు దిళ లా,పగలు సముద్రములు నాదుపటుతీ ద్రశితా 
శుగజలదవృతము లె వేం శొగి? బ్రుదోస్ట్రతంబు నొందకుండెడు మిగులన్, . 

చే, ఏకం బర్హనునిం డొగి శిలాంవృప్టీ, గరిసి, సస్వసంతితి గూల్చీనసరణి సాదు 

సాంద్ర శరవృష్టి. “గవీసె నర్థసమితి చేర, పాలు సేసెద నిందణు( ద్ర్రస్తుతింప. 

శే. మారుతీజవంబున రథంబు మందరంబు, కరణి. జరియింప మచ్చాపళ్ రనిధ్మిప్త 

భూత బాణోర్తివితతుల భూజ చరబ,లాలియనుదీవి ముంచి జయంబు గొందు, 

శే, నలినకింజల్కవర్ష వాన రచమూవి, శొలసలిలాశయంబుల సమదసామ 
జంబుభంగిం గలంచి రాతసుల కెల్ల వేడుక జనీంపం జేసెదం జూడు డిపుడు. 

క, వారియూథపు లందటు నేం డరయంగ నుద్విశిఖపూరితాననములచే 

వరుస ధరం గప్పెదరు సురు,చిరసమృణా శౌాంబుజములచేతం బోలెన్, 2186 
క, ఒక్కొక్క. ఘోరశోరమునం దక్కక యుద్ధ ప్రచండ తరుచరవరులం 

'బెక్కుండ్ర శల యోధుల, నక్కజముగ నేండు ద్రుంతు నమరులు వొగడన్, 

క, అనిలోం జచ్చినభ్రర్రలం దనయుల సోదరులం దలంచి తద్దయు దుఃఖం 

బున బొగులుదనుజవనితా,ననగళ ద శ్రుప్రమొర్జనం బొనరింతున్. 2188 

కే, వినుడు మద్భాణనిర్భిన్నవి ప్ర కీర్ల 
విగత చేతనఘనరూపు లగువనాట 

వరులచే నేండు సంగ్రామ వసుధ యధిక 

యత్నసంవ్రేమ్యతల యగు టరుబె తలంప, 2189 
క, కాల వ్యాళనిఫాంబక, జూలార్జి తశత్రు మూంసళకలంబుల బేం 

జాలం బరితృ ప్రీ జేసుద, నాలంబున గృ ధ్ర జంబు కాదులకు వడిన్. 2190 

చ, మసలక మచ్చతాంగమును మానుగ నాయితీ పెట్టు డింద్రచా 

పసదృశ ఘోరశకార్తుకము బాణములం గొని తెండు సర్వరా 

తుసులును నాదువెంట వరుస నణభాూమికి వచ్చువారుగా 

వెస నియమింపుం డిప్పు డరివీరమృగంబుల వేంటలాజెదన్ , 2191 
వ, అనిపలికీన నద్దశ గ్రీవునివ చనంబులు విని రాతసోత్తముం డగు ప్ర వుత్తుండునమోా 

పస్థు లగుబలాధ్యయుల నవలోకించి మీరు రయంబున హత నేవు లగురాయనుల 
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సీ. 

క్ష 

నందణి రాజశాసనంబున రణంబునకు బె నంబు సేయింపుం డనిన వా రతిత్ల(క 

త్రగవునంబునం బతీగృుహంబునకుం జని లంకలో. గలయాతుధానుల నందజ 

యుద్ధసన్నద్దులం జేసి తోడి తెచ్చిననొక్క ముహూర్తంబులోనం బరా కృ మధుకు 
లగు రాతసవర్యు లనేకులు భయంక రా కారు లై కాల మేఘీంబులకరణి గర్జిం 

చుచు. బట్టసాసిళూలగదాముసలమున్లరళ _క్రకుంతచ క, ప్రాసపరశ్వథభిండ్లివాల 

శతఘ్నే ప్ర ముఖనిజలాయుధంబులు భుజంబుల నిడికొని భీమృప్ర కారంబున 

రావణసమిపంబునం గూడుకొని రంతలోన సూతుండు నుహోన్న త కేతనం 
బెల్తి యెనిమిది జవాశ్వంబులం .బూన్చి ధనుశాదిసాధనంబుల నలంకరించి రథం 

బాయితంబు చేసి తెచ్చిన సమమ్మహనీయ కాంచన మణిగణ ప్ర భాభాస మొనరథం 

బెక. రావణుండు సత్వగాంభీర్య తేజో డ్రై ర్యంబులువెలుంగ రాతసబలో వేతుం 

డై నిజ లేజంబున దశదిశలు వెలుంగం జేయుచు ధరణీతల౦బు గ్ర క్కదల రణం 

బునకుం జనియె నతనిపిలుంద దెస రథారూఢు. యుద్దోన్మ త్తమ త్తవిరూపా 

తులు ఘోరనాదంబులు సేయుచు రభ సాతిశయంబున మహీ చక్రంబు బ్రద్దలు 

వాణి భీషణ ప్రకారంబునం జని రిట్లు సర్వసంరంభసన్నావా విజృంభితుం జై 
కాలాంతకయ మోపము౦ డగురానణుండు కీరంబునం జాపంబు లాల సూతీసా 
రథ్యనై పుణవిశేషంబున నతిదుర్ని రీతం బె రథంబు పజివం గోలాహలబలం 
బుగా నుత్తరద్వారంబున వెడలి చనుసమయంబున. 2192 

యు రానణు డు యుద్ధ ంబునకు నచ్చుట. ర్చైర్దుం- 

నలిన బాంధవుడు వినష్ట్రప్రభుం డయ్యె దిక్కులం దిమిరంబు విక్కటిళ్లెం 
గృవ్యాదములు భయంకరగతి వాపోయె గహ్వారీచక్రంబు కంప మొంబె 
నిర్దాతసన్నిభనినదంబు లె నుహోల్మ_లు రాలె ర కవర్ష౦బు గురిసె 
ఖు Po యా న యె న లా కాక ఘూక సృ గాలకంకగ్భృ ధ్ర ౦బులు, ధ్వనులు సేసె శివారవంబు అసల 

. రథములు యుగ రావణురథముమిోంద 

గడ్డ వాలం దదంగము ల్క.0ప మొందె 

మోమున వివర తయుం దోంచె వామలోచ 
నము చలించె స్వరంబు హీనత వహించ. 2198 
మజీయు6 బథంబున దనుజే, శ్షరుం డగుదశకంధరునకు సంగ్రాముమునక౯ా 
మరణము దెలుపుచుందలు చుగం బొరింబొరిబహాుదుర్ని మితములుదోంచెరహిన్ . 

కే, దాన వేశ్వరు. డామహోతా ఎశములను 
గాంచి చింబింపక తృణికరించి మించి 

కాలచోదితు, డై "వేగ కయ్యామున కుం 
జనియె భయదాట్టహాసనిన్టనము లెసంగ, 2195 

ఉ. వారిశ తాంగఫూోషమున వానరసత్తము లుతృహించి సొం 
పారంగం దాంకి రుగృగతి నద్దనుజు లస వారి చాంకి "రే 



యుద్ధకాండ ము. 711 

పారంగ దథ్నీణో త్రరమహోర్ల వము ల్వడిం బోరుకై వడి 
న్వారక పోరె నయ్యుభయవాహిను లార్పులు నింగి ముట్టంగన్ , 2 196 
జయకాంవు లినువుడింపంగ, రయమునం గవీరాతుసులు కరముచలమున చెం 

తయు నొండొరులం బిలుఛుచు,భయదగ తిం బెనంగి రపుడుపటుశె ర్యమునన్ , 

ఆదారుణసమరంబున, నాదంబులకం కు మున్ను నగచరరతు.! 
పాదవాతభూపరాగము, మేదురముగ నెగని దెస మింటం బర్వెన్,. 2193 

. అంతే వనాటవీరులు భయంకరవిక్రమదుర్ని వాగు లై 

ల 

క్ర 

పంత మెలర్ప శె. శె లములం బాదససంభఘుము” న్నఖంబుల౯ా 

దంతములం గరంబుల. బదంబుల దె దైత్యుల నుగ్గు చేని దో 

దోంతరమెల్ల నిండ వడి నార్చిరి వేల్పులు మెచ్చి చూడం౫న్. 2199 

ఆవిధ మంతయు గనుంగోని, రావణు. డతీకుష్ట్రుం డగుచు రాత్షసభటులం 

దా వీశీంచి వనాట్టబ,లావలి పె. గవిని పొడువు. డవిశంకితు లె. 2900 

అని వురికొల్సినం దనుజు లార్చి జయస్సృహ్య లై భుజాబలం 

చినువుడి గాల సాం ద్రశరవృష్టి గదా పరిభూనసి కూల పొ 

శనిగితేశ _క్రితోనురక శొముసలాంకుశ ముద్దరంబుల 

నన చరనాథ మై న్యముల వచ్చి నధించి. ర నేకభంగులన్, 9201 

. దశముఖుం డల్లి చాపగుణదారుణనిస్వన మత్యుడా త్త మై 
0౧0 అలవి ఏ 

దశేదిశలం జెలంగ వితతస్ఫుటరాజదయోాముఖా గక 

ర్క_శ సితవత్స వంతపవికల్పపికర్షి సుపుంఖపత్ర్రవ 
ద్విశిఖము లేనీ వానరుల వేగ మకంచి నధించె వ్రేలి డిన్. 9202 

. ఆరతఏపతిముంగల, బీరము దీకింప నిలిచి పెనం గెషువీనం 

జేతీన నొక్క_(డు లేం డా భారువాచర వాహినీసమా వాములోనన్. 2208 

. అంత నొక్కి ౦తళై ర్యంబున వానరబలంబులోనం. జేయం గలమేటిమగ లెల్ల 

నొక్కమొ త్రం బె పర్వతాగృ౦ంబులుం చశాదసంబులు వా_స్తిమా త్ర పాషాణం 

బులుం ౫ కొని రావణు జాటుముటి యటహోసంబుం చేసి పాణవారం బెనకి 
ర (ఆక్ ల 9 రం ల ౧. 

లాద్రుమువర్ష ౦బు నీరం ధ్రృ౦బుగాం గురిసిన, 9904. 

దానికి నల్లి కన్లొనల దారుణవహ్నీ కణంబు లొల్క్మ_ న 

ద్దానవలోకనాయకు(డు. దండధ రాశ్చతి ఫఘహోరదర్శనుం 

డై నిశితాగ్నిసన్ని భమహాహి సమానశర ప్రవృస్థ్మి చే 
వానరవీరచేనల న వార్యగతిం దునుమూడె నుద్గతిన్, బిలిగద 

మటియు దళాస్యుండు కల్పాం, తరవిక యఫఘాశరశరకదంబక రములం 

దరుచర సేనాహ్రదమును, దురమున శో వీంపంజేసె దుస్సహాశ క్లిన్, 2206 
'శే, రావణుం డనుకల్పాంతపావకుండు, కోధవాత ప్రయు కుం డై ఘోర బాణ 

సాం ద్రశిఖలచే వానరసై న్యశుష్క, 'పవినమును జుట్టి "నీజు 3 గావించె నపుడు, 



712 గోవీనాథ రావూయణము 

క, దితీజకు లేశ్వర కాండ్యార్టితు తై భిన్నాంగు లై గుధిరపూరపరి 
ఫ్లుతు లై ౫శజీవితు శ, OE) గూలీర వానరులు విజేతను లగుచున్, 9908 

వ. ఇట్లు వానరబలంబుల నెల్ల చేలకుం గోలకుం బెచ్చి గంధమాదనుం డడరినం 

బదునెనిమిదిశరంబుల దూలనేని చలుండు దూరంబునం బొడనూపిన దశవిశి 

ఖంబులు మేనం గ్రుచ్చి మైందుండు వచ్చిన స ప్పసాయకంబుల వేగం బడంచి 

గజుం డెదిరించిన నై దుతూపుల విముఖునిం జేసి వానునుంతుండు మార్కొ 

నిన ముప్పది బాణంబుల నివారించి నీలుండు దోంచినం బదికాండంబుల వెగడు 

పజుచి గవాతుండు గనవిసిన నిరువదేనువెడందవాతియమ్సులం గృమ్మణీంచి ద్వివి 
దుండు మొనసూవిన నాటుకు ప్పెకోలల నొప్పించి: పనసోం డదల్సీనం బదిగన్నే 

రాకుంగోలల వాండీమి( జెజచి కుముదుండు మింది కుటికిన 6 చంచదళశిలీము 
ఖంబుల నిశ్సేస్లీ వీతుం జేసి జాంబనంతుం డాహోగనంబుం జేసిన స _స్పనారాచంబుల 

విక కలాంగునిం జేసి తారుండు గదియవచ్చిన నె దుకాండంబుల సొగియ చేసీ 

వినతుండు తలమిగిలిన నెనిమిడిమార్లణంబులం గాందిశీకునిం జేసి యంగదుం 
డడ్డం బె యొడ్డారించిన. బండ్రెండుతీ వ్రా వాశుగంబుల వికొలసాధనుం జేసి శర 

భుండు దలపడిన నొక్క_యర్ల చం ద్రాంబకం బురంబు గాడ నేసి యుబ్బడంచి 

క్రృథనుండు సృథనంబున కుత్పహించిన మూండువాండితూపులు లలాటంబున 

నొంటించి వసూర్భితుం జేసి వెండియు సూర్యమరీచికల్పంబు లగుకాండసహా 

స్ర౦బులు సేనమిదం బరంగించి మర్ష ౦బులు సించిన నందు. గొందజు భిన్న 

మ స్తకు 'లై కొందజు విఖండిత బాహు లె కొందబు విశకలితచరణజానుజం 

ఘోరుమధ్యు లై కొందు చతు ర్వవర్దితు లె లె కొందు భిన్నగాత్రు లై 

కొందటు రుధిరోవీ తశ రీరు లె పుడమిం' గూలి రప్పుడు, 2:09 

క అవీరళగతిం దెగి సూలిన, స్లవగుల చేం దటుచుగాగ కాలినతరుళ 
(ప్రువరా(స్రుఖండముల చే, బవరపు మేదిని ముసుంగువడి యుండె రహిన్, 2210 

ఆ. అప్పు డప్రధృవ్య మైనదశాస్యుఘో, శేషుసం ప్ర పాత మించుకై న 
వైరు లోగి సహింప లేరైరి మారుత, మిత్రు, నోర్వ లేని మిడుతలట్లు, 911 

క్ర, శావణతీవ్ర శరార్చితు, లై వానరు లా నాంది యాక్రందితము 
ల్లానిం చురు వెస బణిచిరి, దావా నలదవ్యామానదరతుల భంగిన్. 2212 

క్ర ఇన తేజంబునం దము మొయ్యన విరిసిన క్రియ దళాస్యుం డని నేవంకం 
గనుంగొ నె నావంకం గల, ననచర సే సై న్యరబు విచ్చె సననిధిదాంకన్ , 2218 

క్ ఆయసు రేంద్రు6డు వెనుకొన్తి పాయక సాయకము లేసి ప్లనగులం దోలె 
నాషయువు వెజచేగంబునం, దోయ దముల నఛ్ర వీథిం దోలినమాడ్కి న్. 9914 

మ, దనుజాధిశ్వ్పరుల కిట్లు కొంతేవడి యుద్గ క్రీడ గావించి చ 
యస్థీన నాతీ తృీయపృమత్మ.మోహితమే లై యంభోజపత్రస్థ జీ 



వః 

క 

యుద్ధకాండము, 718 

వనమున్నో లె దలంకుకీశప్ప తనావక్షంబులం జూచుచు 

ననియె న్రాభువు( డున్నచోటికి రణేచ్చ న్లో/ధసంరంభి యె. 2215 

ఇ ట్ల్రనివారన్టగమనంబునం జనుదశ గీవుని దవ్వులం జూచి స్ముషీవుండు. విపుల 

గృీనుం డై యతనికో ల్లల కోర్వక భయభ్రాంతు లై దీనదశకు వచ్చి తొలంగి 

పొటువానరుల కభయంబు చెల్పి మధ్యమగుల్మసంరత్ణంబునం దాత్మసమాొ 

నబలుని సుపేణుని నియోగించి యుక్కవికాలసాలం బుక్బాటించి తెచ్చియం 

సభాగంబున నిడికొని మ త్రశుండాలంబులీల మాజునుసలు చుం బాదవిన్యాసం 

బునం బుడమి వడంక సంగ్రామార్థి మై శావణున కభిముఖంబుగా నరిగ నతని 

వెనుక నుభయ పార్శ్వంబుల ననేకయూఖథాధిపతులు వివిధద్రుమంబులు శైలం 

బులు కరంబుల నిడికొని పరుసంపుమాటల నొండొరులం బురెకొల్చుకొనుచు 

సహాయార్థం బరిగి రిట్లడరి సూరస్టనందనుండు తనయన్న పగిది 'భయంక రాకా 

రుండై ద్రైవశేండభాండంబు వగుల నువ్చైర్నాదంబు చేయుచు6 గ్రోధసంర క 

నయనుం డై యుగాంతసమయంబునందుంబ, భ ంజనుండు ప్రవృద్ధవృత.౦బునుం 

బోలె నెడనెడ నడ్డంబు వచ్చినమహాకాయు లగురాత్షుసుల బడలువడం 

జేయుచు. గాననాభ్యంతరంబున మేఘంబు పజీ సంఘంబుమిందళిలావర్ష ౦బు 

గురిసిన భంగి రాశుససై నంబులమోా6ద నీరం ధ్ర ముగా బాదపవర్ష ౦బులుగురి 

యుచు సుశేంద్రుండు వజ పృహోరంబున అక్కలు 'దెగవ్రేసిన. బుడమిం 

గూలు పర్వతంబులమాడి్కి_6 దనచేతివృతు ప్ర హారంబున లిరంబులు వగిలి 

దానవు లవనిం ద్రెళ్లే ననేకప్రకారంబుల భుజూవిక్రమంబు ప్రకటించుచుం 

జని రావణుం గదియునెడ రథికుం డగువిరూ పొముం డడ్డంబు వచ్చి నిలువరించి 

యేను విరూపాతముండ రణంబునకుం జనుదెంచినాండ నన్ను మీటి పోవరాదు 

బంటవై తేని నాతో రణంబుసేయు మనిపలికి పొగ లేనినుంట లుమియునారసం 

బులు దట్టంబుగాం బరంగించిన నతని పృఖ్యంబు లగుతత్పాయకంబులు నెక్కీం 

పక ను గీ వుండు గర్జించుచు శరాభిముఖుం డై వానిం గదియ నుజికి. 2216 

. హరిహయవి క్రముండు స్లవగాధిపు6 డుద్దతి వానిలేరుస 

త్వరముగ నాక్రమించి వడిం 'చద్రథకీలిలవాజశీర్ష ము 

ల రిశతకోటిసన్నిభ పదావాతి వృక్కలువాజుం దన్నిన 

ఇనతనయుం డివ్విధంబున, దనుజునివాయముల వధించి తరుచరసేనల్ 

తను వినుతింపంగం దత్స ఏం,దనచోదకుం దునిమె ఫఘోరతరనృషతవాతిన్ . 2218 

కే, అంతలోన విరూపాషముం డతీిజవమున 

ధరకు లంఘించె నంతలోం దరుచ రేంద్ర, 
4 సచివు లందజు గమ్మి తత్స స్థందనమును 
జూర్ష మొనరించి రింద్రాదిసురులు వొగడ, 2219 

110 



సీ 

11a గోవీనాథ రామాయణము 

దానన్రం డిబ్భంగి ధరణికీ లంఘించి కవచియు బొ[కియు. గార్ముకియును 
దూణియు నై పటుబొణజాలంబులు కపివల్బభునిమేను గాండ నేసి 

నంతలో రావణుం డధికరోపషమున వానరభ_ర్తవైం బెక్కునారసములు 
పరంగించి వెంట నె బహువిభాంబకములు నేనై నిగుడించి' చిక్కుపజి బె 
నతనికో లల కోర్వక య దిచరులు, కాండవీడితు ఆ భీతి గడలుకానలం 
బణిచి రఘుకులవర్యునిమజు గు సొచ్చి, రపుడు సుర లజుమజుంగున కోరిగినట్లు, 
రావణ ప్రయు క్షు డై విదాపాతుండు, చలము బలము గినుక జవము మెజయ 
సంభ్రామమున నఖలళ స్త్రోపకల్పితం, టైననగసమానహా న్తి నెక, 2991 
నింగి పగులంగ నార్చచుం, బొంగి నిశాటులకుం బ్రీతి పుట్టించుచు మూ 
తంగ శ్తెష్టమును వెసం బ్ల,వంగబలమఘు నడుము నిలిపీ వారనియలుకన్. 229 

. కరలాఘవ మొప్పంగ వన,చరవతినర్వాంగమర సంధులు నాటం 
గుణి సేసీ భుజగసన్ని భో, శరములు నిగుడిం చెం 'బెక్కుచందముల వడిన్, 2228 

- కీపివిభుం డిట్లు రాత్రి చరకార్ముకము క్షశఠాతివిద్దుం డై 
ధి యపు డతికోపవేగమున నముల వహ్నీకణంబు లొల్క_ంగా 

విపులమహీరువాంబు గొని వేగమె వాని వధించు కోరికా 
జపలగతీ న్నృగాధివునిచాడ్చున చేగె గజంబుమోాందికిన్. 2294 

. వారివిభునిరయము గనుంగొని, విరూపనేత్రుం డతిళీతి వేగం బడరం 
గరిమో6ద నుండి తడయక, ధరణికి లంఘించెం గపివితానము నవ్వన్. 2225 

. అంత వాన రేంద్రు డాకుజంబున సాము,జంబు నేయ నది శీకంబు వగిలి 
వింటిపెట్టుదవ్వు వెనుకకు ఘీంకారముడరం బజుచి చచ్చి యచటం బడి యె,2226 

. వానరనాథునిచేం దన, యేనుగు రణభూమి. బడుట వీశీ ంచి వెనకా 
దానవుండు చిత్తమున నభి,మానము రోసముం జలంబు మల్లడిగొనంగన్ 2227 

=, వాలును బలుకశ్యు. కని, కాలానలు లీల జాలం గనలుచు రతర 
పాలుడు శనునునినై వడిం, గ్రాలుచు గవివిభుని కెదురుగా జనుదెంచెన్. 2228 

+ ఆలో దిచేశతనయు(డు, తలాగృం బొకటి తెచ్చి సావాస మడర 
నాషలమున( జుట్ట విసరి విశాలబలం బలర రాత్రిచరు పై వె చెన్. 2929 

* వైచినదానిం గని రజునీచరవీరుండు నిశితని స్రీ ంశమున 
న్చా?చుర్యు మెసంగ నచలుం, డ్రై చూర్ణము చేసె నదుము నయ్యచలంబున్, 

* దనుజుం డిట్టువ్రేటు దప్పించుకొని డాని, వేగ యినజు ఖిడ్గవిద్దు. జేయ 
నొచ్చి యతండు మూూర్భవచ్చి న నొక్కింత, సొలసి యంతలోనం చెలివినొంది. 
అతుల నిప్పులు రాల, వీశీంచి సురేంద్ర హేతి కెనయగుమువ్దీ ౯ లత్నీంచి రాతసునిపెన్తువతంబునం బొడిపె చై త్యవర్షము. 'బెదరన్. లక దానికి నించుక స్రుక్కక్, దానవుడు నిశాతఖడ్గధారాభివాతి 
న్యానరవల్ల భు సొగియం, గా చేసిన నతడు నొచ్చి కొడువేగమునన్. 2288 



టే, 

యుద్ధకాండ ము, 715 

రశ్రమ్మణం దెల్వోనొంది బలగర్వ మెలర్పంగ వానిజొమ్ము వే 
9 ళమ్ముగ నజ్ర సన్ని భతీలంబున వ్రేనీన దాని కాత్త్మ్మలో 

నుమలికంబు నొందక్ సముద్దతి వాండు వనాటరాజున 
| ధి 

య్ మొగ ముష్టి. చేం బాడిచె సాం ద్ర కృశానుళిఖ బ్లనింపంగన్. 2234 

. దనుజునివ్రేటు కవీంద్రుడు, వన చరపతి వ్రేటు డానవశ్రేష్టుం డొ 

య్యనం దప్పించుకానుచు నేర్చున నజిముజిం బోరి రిరువురు ప్రచండగలతిన్, 

శా.అన్యోన్య భ్ర మణంబు చేయుచు జి! పూయత్తు లై మంది క 

న|ోన్యం బుద్దతిం బట్టి యె త్రి ధరవె నత్యుగు 'ఆ వై చుచుకా 
ఢి రు ని రా ర్లు 0 

నైన్యంబు ల్వెజింగంది చూడగ మహాసత్త్వాఢ్యు ల పెంపునకా 

జన్య క్రీడ యొనర్చి రిద్దజును ముష్టామున్టీ ఘోరంబుగన్,. 2286 

. ఇట్లు మహాద్భుత ప్ర కారంబునం బోరు నెడ చెడ గని సు గృీవుండుమహేంద్రాశని 
లీ 

కల్చం 'బె నపాణితలంబున విరూపామయునిం బెడతల వేసిన నయాారీతుథానుండు 

శిరంబు పగిలి రుధిర క్లిన్నశరీరుం డై సఫేనం బగుకోణితంబు గృక్కు_చు వికృత 
వదనుం డై వివృ_త్తనేత్రుం డె వికృతనాదంబు సేయుచు బుడమిం బడి పొర 
లుచుం బ్రాణంబులు విడిచె నిట్లు విణాపాకుతరుం డై ధరణిం గూలిన వీరూ 
పాత్ నీశీంచి వానరులుపరమానందభ రితాంతకరణు లై సన్మీవునింబ,శంసీల 
చరి వానరబలంబు మహో ద్వేలగం గాప్రతిమం శై తన్ని యోగరబునంజేల శేంగ 
నానా ప్ర కారంబుల రాతీసుల నుగ్గునూచంబు గావింపం దొడంగినం దడా 
టోపంబున కోరక రాతసబలంబు భయ భా/0తం బె నిదాఘసంత_ప్పజలా 
శయంబుకరణిం బరివోభంబునొంది పప్యపత్ర,గతజలంబులమాడ్కి దల్లడిల్లుచు 

దళదిశలకుం బాత నప్పుడు రానణుండు సగ్గీబలవిఘాతంబును విరూపాత 
వధంబును విలోకించి టై నవిసర్యయంబు చింతించి గాఢ వ్యధా క్రాంతుం డై 
కోపంబు శెట్టింప సమోపస్టుం డై నయుద్ధోనత్తుం డగుముహోదరు ననలోకించి 

థి 
యిట్లని యె. Phy 

సీ, అమురారివర్భ ూసమయంబునం దీవు దక్క వేజొకండు యువ్లంబుం జేసి 

ల 

థి విజయ హుసంగెడు వీరుండు లేం డిడి పార్థివునిబుణంబు. బాపుకొనుట 
కవసరం బిపుడు శౌర్యం బంతయును జూపి పగజి నిర్జింపుము భండనమున 

\ 

ననిన నద్దానవుం డట్ల గావించెద నని రణోత్వావా మాస్యమునం జెలంగ 
. నద్భు తాటోపయుతుం డై మొహామకరము, చారినిధి 6 బొచ్చినట్లు దుర్వారభంగి 
రథము బటివించి శత్రువర్షంబుసొచ్చి, వృకుచరులను సాయకవృష్టి ముంచె, 

అమితబలాథ్యు 'లై నవిపినాటులు పాణిధృ తాళ్ళ్యవృత్లు లె 

సమదగతి నృముద్ధత నిశాచరవై న్యముం జొచ్చి టై త్యుల౯ 
గ్రమమున వేని యార్చి రది గన్లొని వాం డలుక న్ప9చండి కాం 
డము లడరించి కీశ్డచరణంబులుం చేతులు ద్రుంచె బలిడిన్', 9239 
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G. 

క 

దానవచాపము క్షశితధారళరార్డి తు ల వలీముఖు 

ల్పణభ యంబునం జెదరి పొటీ ముహీధరకందరంబులం 

గాననసీమల న్నదులం గంధితటంబులం బల్వలంబులకా 

మానక వృతషండములమాంటున డాంగిరి వీతగర్వు లై. 2240 

మొన విటీగి పఅచుసేనల, వెనుకొని వడిం దజుము దై త్య వీరునిమో?లం 

గనుగెని పంకజబాంధవ, శనయు(డు కోపించి దష్టదళనచ్చదు. దై. 241 

కులగిరినిభఘో రాతత్క శిల నొక్కటి గొని గడంగి చిడిముడి గదుర 
నృలియు. డగురాతసునివె, బలముకొలంది విసరివై చె బటురోవమునన్ ,22492 

క, ఈచందంబునం బెనురిల, వై చిన దాని గని చ్రేగవంతుం షై దో 

క, 

పాచళుం డుడుగక పటునా, "రాచంబుల నడును నూజు వ్రయ్యలు నే సిన్ 22486 

. సమరోన్మ త్లవిశాలశ, యము_క్షసాయకనికృ త్త మై యాఘోరా 
శ ము మింటనుండీ వెస గృ, ధమండలముమౌడ్మి. నవుడు ధరణిం “సాలన్, 

. ని నుగ్జై కూలుట గని, జలబాతసఖాత్త జుండు సకోధుం జె 

యలఘుబలంబున సాలము, పబలాళనుమిో౭ద వై చె బటురవ మెసంగన్, 2245 

దానికి నించుక దల(కోక, దానవ్ర(దో శర త్రయమునం దద్వ తంబు 

మానక ఖండించి తపన, సూనునిమర్శ ములు నాంట6 బొనిపెం దూపుల్.2216 

, తనవృతం బటుభోగ్న మై పడుటకుం ద న్నాసురారాతి చ 
య్యన నానాంబక విద్ధుం జేయుటకు? గ శాధీశ్వేరుం డల్లి యా - 

దనుజ శే శృేన్టుని తేరివె కుజికి కోదండంబు ఖండించి నూ 
తుని వరి చి పతాక గూల్చీ హారులం దున్నాడి యత్యుద్ధతిన్, 2247 

॥ అరదముమాంద నున్నపరిఘూయుధము వాని" డాసీ క క్రవ్యభ 

గ్వ్వరుని వధింపం జూచిన జవంబున వాండు రథంబు క్ష ఫ్ఫీ 
కరగతి నార్చి వేగ గద గైకొని మచ్చర మొప్ప దాం వా 
నరపతి తేరు డిగ్గి జతనంబున నాతని దాంశె నుద్దతిన్, 0246 

, ఇప్ప్టోధంబున నన్నగనిశాచరవరులు గచాపరిఘువాస్తు లై విద్యుత్సమనిప్రతంబు 
ల నఘనంబుల మాడి దలపడి గోవృవంబుల చందంబున ఆం కెలువై చుచు 
బ్రచండభంగిం బోరునెడ సంకు క్రుద్ధుండై 'తాపవంతుండునుయు న్మ త్రుండునగు 
మహోోదరుందు గచాదండంబ దేజజిటంది ద్రివీ) వె చినడాని నోవలోకించి సు శ్రీ 
వుండు రోవతానమ్రూ,మయేం డై తన భేతిపరధుంటు విసరివై చిన నయ్యాయ 
ధంబులు "50డు నొండొంటిం చాతి పరస్పరవాతంబులై 'ఫుడమింగూ లె నంత 

గ్సీవుండు రథంబుపై నిడినకాలాయసమయం టై నముసలంబు గొని విసరి 
బట్ట నద్దనుజపుంగవుండు వేళొొక్క_గదగొని వై చిన నవీ రెండును బరస్సర ' 
సంఘర్థ ణంబున భీన్నంబు లై ధరణింబడిొయె ని  ట్లాయుధంబులు నుగ రొ 



యు ద రా ండ ము, హే 

లిన నయ్యిరువురు ముస్టియుద్ధంబునకుం దలపడి లేజోబలసమన్వితు లై దీప్త 
హుతాశనులచందంబున వెలుంగుచు ఫఘనాఘనంబులకరణి సారసారెకు గరి ౦ 

చుచు మ త్తకంఠీరవంబులమొాడ్కె విక్రమించుచు మర్ష్మంబు "అజీంగ యుండా 

రులం బ్రహరించుచు. బరస్పరప్రహోరవీడితు లై సొలసి ధరణితలంబునం బడి 

యంత లోన దెలిసి యొండొరులం బొడుచుచుం బరువులెత్తుచుం బజ తెంచి 

యురవడ్షిం చాంకుచు 'బావాుయుద్ధంబు నశ్రమంబునొంది తత్చ్సమిపంబున 

నున్ననిశితఖడ్లంబులు గొని రోవషపరీతస్వాంతు ౩ సావానధ్రై ర్యశొర్యలాఘ 
వంబు శతేర్పడం దమశస్ర్రృవై శాఠద్భంబునకు మెచ్చుచు నుభయ సె న్యంబులు 
వెజుంగుపడి నూచుచుండ సవ్యాపసవ్యమండల వ పృచారంబులం దిరుగుచు నన్నో 

న్ధజయకాంయమేు ల ఛి డ్రాన్వేషణంబు సేయుచు సన చేకమార్షంబులం బోరునప్పు 

డు మహోదరుండు ఖడ్గంబున సు గీ గ్రీనని వ్రేసిన నవగ్గీన చీరనాథుండు చేర్చున 

వ్రేటు దప్పించుకొని తన వేతి ఖడ్డంబునం గిరీటకుండలో పహి తం బయినరాతుసు 
నిశీరంబు ధరణీతలంబున డొల్ల చేసిన న త్రెజంగు విలోకించి, 2249 

ంష్టుథు నుహోదరు(డు సు గ్రీవునిచేం జచ్చుట. ఛ్రుధుం- 

కం భగ్నం బె కమలదళవి, లగ్నజలముకై వడిం దలంకుభుం బరమో 
ద్విగ్నం బై దుకఖార్హవ, ముగ్నం ఖై రాత్రిచరసమాజము పాణెన్, 2250 

క, హృష్టుం డై శూరజనవ,రిన్లుం డై భారువాచర బుకేస్తుతి సం 

తుస్షుం డై విజయరమా, జుస్టుం డై యలరె సూర్యసుతుం డవ్వేళన్. 2251 

క, గుము లై జయనాదజితా ఛ్ ము శ్ పాణిధృతపాదపము లై సంతు 

ప్టము త గగనోద్యతవ్యాలము లై "అ  యపు డ డ ద్రి చరబలంబులు చలగెన్. 

క. మను లై కృతజయజయని,స్వను లై బై త్యవధజనిత సంభ్ర మలసి తా 
నను cl పరి వేష్టితముని, జను లై “విలసిర్లీ రాకశసమున సుప ర్వ్రుల్, ర్ి 

క, ధీరుం జె డె ప్రకటేతదో )స్సారుం డై గ విజయలబ్దసాం ద్రానందో 
దారుం ₹ రై చి త్రవారా,కారుం డై రాముం డలలెం గదనక్రోణిన్. 2254 

క. ఖన్నుం ? = బంధువధవి,పన్నుం డై శోకజనిత బా వృజలపరి 
శీన్నుండై జ రోవపట, చ్చన్నుం డై యుండెం బుణ్యజనవిభు. డచటన్ 2255 

ఉ, 'చేనసమ ప, ప్రృభావుం డతిధీరుండు వానరవల్ల భుండు సు 

గీ గ్రీవుండు "యాతుధాను నిటు గీ టణయించి కృతార్థు డై ప్లవం 

గొవృతుః డై డై నవీనరుధి రాఫ్లుతుం డై విజయాభిరాము జ 

యావసుధథీళుం దున్నవిషయంబునకు న్ష న్షనియె న్ముదంబునన్. 2250 
సీ, అంత మహోదరుం డాదిత్యసుతునిచే హేతుం డోట గని మిత్తుం డధికరోప. 

రకాతుం డై తేరు రయమునం బఆపించి వెదకి వానరలోకవిభునిం గాన 

కౌడు ఆచి మ్రోల నత్యుగ్రు, ( డై నిండికొని యున్నవాసవి తనయుయై మెన్య 

గవానంబు సొచ్చి ఫీకరశరానలే హీలివితతులం గాలు ప్రచు విక్రమించి 
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శే, యమితవాతంబు తొల ఫలములబోలె, మహితవానరవీరుల మ_స్తకములు 
భల్లముల జొల్బనేయుచు. బాదపాణి, జూనుజంఘోరువుధ్య్భము ల్లక్కు సే సె 

క, ఆసుగకరము క్రసాయక్, విసరవిభిన్నాంగు లగుచు వృత చరవరు 

శసచెడి సమరవిముఖు లై, వసమజి యుండిరి విషణ్ణావదనంబులతోన్. 2253 
క, తనె సెన్యం బట్లగుటకు, , మనమునం గనలూది శక చునుమండు పర్వం 
బున బొంగుసము ద్రముకి శ్రీయ, ఘనరయ నుంగీకరించి కడురభ సమున న్, 

క, హేళిమరీచిసమ ప ప్రభ, శాహాయస మయవి శొలకరిన పరిఘ ము 

స్టీలం గొని విసరి కకక, పాలునివతీమున వె వెం బటురోపమునన్. విలిగ్ర0 

వ, మత్తుండు తత్ప్రహోరవీడితుం డై మైనుణు చి ని నెత్తుటంబొ ల్లి త్తిలినశరీరంబుతో రథం 

బుమోాందనుండి వుడమింబడి మె నంతలోన నీలాంజన చరాపముండును మహా 

-వీగుండును 'దేజస్టియు సవిద్యూ న్మే ఫఘసన్నిభుం డగుజాంబవంతుండు క్రుద్దుం డై 

గిరిశృంగ సన్నిభం బె బె నవిపులగ్రావం బొక్కటి యెత్తి బలంబుకొలంది వ్ రీ దథం 

బువె వైచి సూళాశ్వుస హితీరబుగా నుగ్గు గావించి నంత నొక్కముహూ ర్త ర్త 

మాత్ర 'ంటునకు గ్రుమ్మజి లబ్ధసంజ్ఞుండై. నుత్తుండు తన మైల నున్న వాసవపౌత్రు 

నవలోకీంచి తదీయస్ట నాంతరంబున దశ విశిఖంబులు నాటించి పదంపడి మూడు 

వా(డితూపులు జాంబనంత్రుని మేనం గీలుకొల్పి పదిసాయకంబుల నీలునినుర్మం 
బులు నొప్పించి పంచళిలీముఖంబుల గవయుం దూలనేసి సింహూనాదంబు గా 

వించిన నప్పు డంగదుండు శరనివీడితు లై నవానరుల నవలోకించి కోధనమూ 
తుం డై రయంబున, 2261 

మ.ఇనరశ్లిప్ర పతిమొనదీ _ప్పపరిభుం జేపారలాం జేతులం 

గొని ప పేలాలు మిడుంగుజు 'ల్సెదర నూగ్త్కండై వడిం ద్రిష్పీ గ్ 

ద్ద నజ్రైత్యుని అొమ్మునం బడ వధార్థం బుద్ధతి నై ప్రవ చే 

చని యాశస్ర్రుము నానిచాపము కిరస్తాణంబు ద్రుంచెన్ర హ్న్, 2262 

శే, వాలిసుకుం కిట్లు దై త్ఫుని వరకీరీట, శారు కంబుఘు ధరం ₹నాల్చి కడిమిమెటిసీ 

మక్ రకుండలయు క్ర మై మలయువాని, కర్ణ సూలం బదర జేసె గరతీలమున, 

ఉ. దానికీ నించు క్రై న నుది దల్లడ నుందక మ ధైర్య మూడి యా 

జానవుం డల్లి ఘేరసముడ గ గ గ నికాతమహాహి సన్నిభా 

నూన పరశ్వథం బరిజను లృెగదొందంగం గేలం బూని యా 
వానరసొథనందనుని వానుభుజం బదరంట నేసినన్'. 2964 

ఎధుతు అంగడునిచే నుత్తు (డు చచ్చుట, చయం 

సీ, వనచరో _త్తముండు 'నేర్చున దానిందప్పీంచుకొని కృతాంతునిమాడ్కి_(గనలి'వేగ 
ముంగీకరించి దురంతస త్త నము బెంచి చతురత మర 'జేకం బెటింగి 
విడుగున కెనయెన బిడికీట మత్తుని వతంబు. బొడిచోన వాండు బొ 

నగిలి రోజుచు చీల బడీ సోశీరము నోట వెదల., ద్రాణంబులు విడిచి నతనీ 



కే, 

యుద్ధ కాండ ము. 719 

పాటు గనుంగోని రాతసబలము పణిచె 

వనచరబలంబు సంతోవమునం జెలంగె 

జ దై త్యవల్ల భుం జె జై నయాదళ ముఖునకు 

వెజంగుపాటును శోక మావిర్భవించె, 29265 
అప్పుడు సంప్రపహృాష్టవివినాటులపుష్కలనింహానిస్వనం 

బుప్పరవీథి నున్న పురుహూతముఖామరపహార్ష నిస్వనం 
బొప్పంగ నొక్క కై గిరివనోపవనాలయసంయుతంబుగా 
నప్పులదిండి జేనిపురి నెంతయు బద్దలువా పె నెంతయున్ 2266 

వ, అంత నద్దళ గృీవుండు జేవవానటలమహళ ప్రణాదం బాలకించి సహీంపక రోవ.వి 

ర్ం 

శ్రే, 

ర, 

వళుం జ వెరకియు భండనంబున కాభిముఖ్యంబు వహించి మృతు లై లె ననుహో 

దరవికాపాతులను గాందిళీకు లై నతక్కి_నబలవంతు ఆ నరాక్షనులం దలంచు 
కొని కన్నీరునించి యొక్కింత సేపు కార్య శేమంబు చింతించి సెన్యంబుల రణం 
బునకు నోరలించి రథంబు దోలు మని సూతున కాజ్ఞువించి యెల్లవారలు విన 

వాని కీట్టని యె. 2267 

రణరంగమున నేండు రాజపుక్రులం ద్రుంచి హతు లై న మంత్రుల వితతదు॥ఖ 
మగచరబలరుద్ధ మెనమత్పురము 1ఖ సుపనయించెద? దోలు న మరద, మిపుడు 

రాఘవుం డన నొక్కా రిమణీయవృతంబు. భూపుత్రి డానికి బుష్పుఫలము 
వానునుదరిగదనీలపన సను శే పీ ఇజాంబవదాదియూథాధిపతులు కొమ్మ 

. లరయ మూూలంబు వాత మైన నన్నియును హా 

తంబు లె నట్ల, సంగ్రామధరణి 'నతీండు 

నిహతుం డైన దక్కీసచారు నివాతు లగుదు 
రతండ కాండె భుజూవి కృ మాధికుండు. 2968 

అని పలికి పటుశతాంగ ధ్వని రోదసి నిండం . జెలంగం దద్దయు రభసం 
బున రాము. డున్న'వోటికిం జనియె౯ా దళముఖుండు దశదిశలు కంవింపన్, 2269 
మును హారిత్రివిక్రమమునందు దనుజవరులు 

వెణిచి పజ చీన క్రి య డె దె త్యవిభునిం జూచి 

వృతచరులు రణంబున వెజచిసజచి 
వచ్చి రఘుపతి శరణంబు జొచ్చి రవుడు, 2270 

రురు రొసణుండు నురల యుద్ధము నకు 'వెడలుట, చురుం 

వారల జూచి రాజకులనల్ల భం డోడకుం డంచుం బల్క్ సొం 

సొరంగం గాల మేఘుముక్రీ కీయ నగీడి య్రోయుచు విల్లుదాల్చి దో 

ర్వారపటు ప్ర తాప నుడిరం జనుదెంచునికా చశేం ్ రుని 
న్వారక మ్రోల జూచి హీతనాది విధీవణు గాంద యిట్లనున్, 227 | 
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G. దన్ర్వల నీల శె లమువిధంబునం గాలుచుం జూపటంకృతు 
ల్నివ్వటిలంగ వర్శరుచి నింగి. జెలంగంగ బాణపాణి యె 
శొవుస్టైనం గీశులం గనుపుగొట్టుచు బల్విడి వచ్చుచున్న వాం 
డెవ్వడు దై త్యన త్రము తదీయవిశేవను మాకు? జెప్పుమా, బలిని 
అనీన విని యవి్టీభీషణుం డవ్వసుమతీవల్ల భున కిట్లనియె, 2979 

ఆ. రాజకుల ప్రదీప యల బ్రహ్మాకు మన్య (డు విశ్ళన నస్సుతుం 

శ్రే, 

జాబ్ నజయ్యుం డ(స్తునీదో డద్భుతవీర్యుడు డె దై త్యకోటికి 

(న్రా ఇగురావణుం డితం డరాతి భయంకరమూ ర్తి క్ర్రూరుం డం 
భోజభ నప్ర, సాదమున ముజ్జగము ల్లయికొన్న వాం | డొగిన్, 2974 
పాపకరు ౦డు తు ద్రుండు 'సండితుందు 
కూరచికుండు దాపుణావాకు డాజి న 
నమరవీరుల చలు మడంచి జయము 

కే. తపము పంివున మును చేవదానవులను 

ర్ం 

క్ 

సంగరంబున గెలిచిన చతురుం డిశండు 

వానరుల బలి (6 దోలుచు వచ్చుచున్న 
వాడు వీని వధింపుము వసువులీశ, 2976 

* అన విని రాముడు విలు గయికొని సజ జ రము జేసీ సాందృగుణ నిర్ధోమం 
బొనరించి యలవిభీవణుం గనుంగొని గాంభీర్య మెసంగం గమ వెలికెన్, 
నీచాత్తుం డె డై నయీరజ,నీచరపతి చై వికమున నేంటికి నాకు 
గోచర డయె్ష నితని చెగం, 6 S$ ( జూచి క కృతార్థత వహీంతుం జూడుము మిశ్రా, 

, అని పలికి బూణ మొక్క టి ధనువ్లున సంధించి తిగిచి దశముఖు పె న 
సినం దలంక కతండు దానిం, గనుంగొని భల్ల త్రయమున ఖండించె వెసన్ ,2279 

. దనుజనికృ త్తసాయకము తప్పక గన్లొని చాపభ్బద్వ్దరుం 
డనుపమబావావీర్యు(డు బలాభ్యు (డు లత్షణుం డల్క_ బూని లో 
చనములం గంవుసాం పెసలం జండ డతరన్ఫుట చాపళింజినీ 
స్వనమున 'బెక్కురక్క్ససులం జూవగం జేసె సి మహాద్భుతంబుగ న్, 2280 

, జలధులు తల్లడిల్లం గుల శై లము లట్టిటు కంస మొంద ది 
క్కు.లు గలం? నాకసము కుంభిన్ బ్రద్రలువా ఆ సాంద్ర మె 
కోదియ6గ మోయులక్ష్మణుని కార్ష్ముకనీస్టోన మోలకించి శ హా 
ల్బులు వెజంగంది రాదనుజపుంగవ్రం డెంతయు విస్మితాత్తుం డై. 225 
కర మల్లి నిశితసాయక, మురవడిం గొని తనదు మో)లనున్నసుమిత్రా నరపుత్రు( జూచి పవినిభ, పరుషో కుల నిట్టు లనియెం బటుగర్వమునన్, 2292 



యుద్ధ కాండ ము, 11 

చ, నరనరపుస్త చూడు మీదె నొదుశిరంబులు వజ్రభూ హణ 

న్ఫురితము లె మపహోరజతపుంఖము లై నిశితంబు లై హారి 

దరణిముఖంబు లై వీముతీదర్పనిషూదనదవీ ణంబు లె 

పరువడి. గాలసర్పములభంగి. జెలంగుచునున్న వెంకయున్. 2988 

చ. అరుదుగ నన్ను గన్లొని భయంపడి పాజుక నిల్వు మిోళశకరో 
త్క_ర మిటు నీదుకోణితము తప్పక పానము సేయు నంతటం 
బరువడి నీవు ప్రాణముల బాసి కృతాంతునిరాజధాని క్రీ 

ప్పరుసున చే౫ దస్త్రములు బాణము లన్నియు నేయు మ్ తణీన్. 2281 

చ, అన వినీ లత్మణుండు హృదయంబునం గోపము చెంగలింప న 

య్యనిమివ. వై 86 జూచి యసురాధను కార్షుక బాణ పొణి వై 

భునరథ మెక్కీ_ వై దువులు గ కని వచ్చితి వాజిలోన నీ . 

సునిశితశౌర్య మంతయును జూపుము న్యర్థదురు కు లేటికిన్ 2265 
ఉ, నీదుపరాక్రముక్ర మము నీశరనై పుణ నుంత చూచి యా 

మింద నమిరణుండు వడిమాజింగ6ం బకుఫలంబులం బలె౯ 

మేదురకొతకాండముల నీశిరము ల్పడంగూల్తు వట్టివా 
గాషద మొనర్చినం జయము గల్లునె నీ కిటు చావు దప్పునే, 2286 

శే. త స్తకాంచన భూషణోద్దతమదీయ, మేదురశిలీము ఖములు నీమేన వ్రాలి 

విశఠరముగ నేండు నీదుశో శితముగ్రోలు; చానవా రాతు లన్ఫుతంబు. ద్రావ్నట్లు. 

క, అనిన విని రాతసేంద్రుండు, మనమున6 గోపించి యొక్క_మార్లణము రయం 
బున లత్ముణు పై 'జీసినంగని యవ్వీరో త్తముండు కడురోపమునన్. 

క, చండాలీవివసన్నిభ,కాండం బడరించి చాని ఖండించినం ద 
త్కా.౦డము శతఖండం[ైై, మండుచు నుహి వ్రాలె మును లమరులునుతింపన్. 

ఉ. దానికి నల్లి రావణుడు దాళరథిం బుదరాలిం గప్పి య 

వాషనరశేీనమిాద శరవర్ష మొగిం బరంగించి యంగదు 
న్భానుసుతు న్విభీపణుని బాణపరంపర ముంచి ఘోరవై 
శాషనరహేతీకల్పశరజాలము లేయుచుం జేరె రామునిన్, 2290 

క, చేరిన రావణు గన్లొని, ధీరుడు రమువల్లభుండు తీవ్రాంబకముల్ 

జారుణగతి నేయుచుం గరిం జేరుమృుగేంద్రంబులీలం జేరె న్వానిన్. 2291 
వ. ఇట్లు శ్రోధావేశవివళు లై పరస్పరజయకాంత్సులం దలపడిన యారామరావ 

ణులకు ఫోరంబును జీవితాంతేకరంబును రోమహార్ష ణంబు నగుమహాయుద్ధం 
బయ్యు నప్పుడు, 2292 

రురు రొామరానణుల యుద్ధము. చ్రురుం- 

ఉ, రాతసలోకవల్ల భుండు రామునిదివ్యశర ప, వేగము౯ 

దతతయు నృలంబును బ్రతౌపము లాఘవ మంత భూచఛి వాం 
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129  గోరీనాథ రామాయణము 

డక్ముడై శితాగవిళిఖావలి నన్వుహానీయు. Xక్చీ స ద సతో ms) ర్పథ నమాను లత్ష్మణుని నన్ర్రగణంబుల ముంచి వెండియున్, 299 శా క లాంభోధివనావృ శాఖల నుహీ చ కంబు గరివీంప నా సై 

భీలాన్ర్రంబులు శ్క్త లుగ శరము స మాయుధశ్రే ణి వా క్పాలుం డిచ్చినదిన్య సాధనము లాకాశంటు నిండ ని ఖి జ్వాలాఖీలయు గా మహీరుహచరోవ్రాతంబు పై నేనీనన్, 29294 aus) కో, యూళభాధి పతులు పొటీరి భూధరచరబలము తత్సుభుంఖవిశిఖనం బాధిత మై ధరణిం బడె, చాధాకుల ముయ్యి దిగ భాగము లెల్లన్, 9996 క, ధరణీసరాగ మెగాసెను, సారిదంతను లతీభయంకరాకృతు లయ్యెళా వారిసై నము రుంరూనిల, పరిధూతం లై నజలధిభం గిం దలంశెశాం 2296 క, ఈకరణి రాత సేంద్రు (డు, వీంక్ల న మోఘాన్త శన్త విసరంబుల న సోకగతి వానరావలిం జీశాకుషకం జేన్ చిడిముడింబడుచునొ, 2297 నీ, ననజూత నేత్రు గాడినను హేంద్రుని భంగి ననుజన్మ నహీ తు డై యలరుచాని కర వాలతాయు కృసజలాంబుదనవమాడ్కి నొరు'కార్షుకము దొల్చీయున్న వాని 

క, కోసంబుం బెంచి దారుణ,రూసం బంగీకించి కూరాత్తుం ౫ జూప౦ంబు నంచి దిక్కులు, చాపోవంగ శింజినీరవం బొనరిం చాక్. 2299 వ. అంగ నువ క్రేజుం డగుశాముండు భన్నం లే పజిచునిజూనీకం చాలోకీంచి 

ర్ నుర వై రిచాపరనమున, నరనాథధనుర్లుణ ప్ర శాదంబున ను ర్వర నణంకె నభము నగిలె న, సురమై నిను మూర్భమునింగి మోశిం BE, శే. రాక శశ్పుకుం డప్పు డాళాజనుతుల కాండ పథము 'ప్రైనీంచి నక శ్ర నాథ భాన్మ.గుల మ్రోల నున్న న్వర్భానుభగిది సొంవుశాడి నెల్లనై వ్రకాళింస కుండా, 

యమెజని (వ్రచండనా శ్లాండునిభంగి నతిదుర్ని రీశ్లుం డె యద్దనుజనుండలా 
ఖండలుతో, బ్రథమభండనంబు 'తా నొనరింప ననుకట్టి, 2809 



యుద్ధకాండము, 128 

క, దిశ లద్ర్రువ శిఖలిఖోపను, విళిఖంబులు 'పెక్కుపజుప వినువక వెస న 

దశముఖండు వాని నన్నిటి, నిశితశరము లేనీ నడుమ నేర్చునం దునిమెన్ .2804 

క్ర పకటి కొకటి రోసము డీం,పక మూఃటికీ మూడు మజియుంబదిటికింబది నూ. 

టికీ నూజమ్ములు పజిని. నృ;సకుమూరునిసాయకములు పాయక దునిమెన్, 
క, తక్క_క పటుకోపంబున,నక్క_దముగం బెక్కుదారుణాళుగములు సే 

రుక్కున చేయుచు లత్ష్మణు., జిక్కువడం జేసి కడువిశ్చంఖలవృత్తిన్, 2806 

ఈ సొంపుగం బాణిలాఘవను( జూపుచు! గార్షుక కౌశలంబు దీ 

వీంప బృవత్క_నృష్షీ పరవించుచు వింశతీలో చన రిబులం 

గాంపు సెలంగ లక్ష్మోణుని గేనలశ_క్టీ నలి క్రమించి సె 
రింసంగ రానిరోన మిగురింపంగ శామునీః జేరి దీరత్న్, 2807 

కో, శాలాంబుదంబు కాంచన, శ్రైలముపై నృష్టీ గురియుచందమున మహీ 
సాలకుల శేఖరునిపె , వాలాయము సాం ద్ర బౌణవర్ష ము గురిసెన్, 2808 

4. రావణ శార్షుకఛ్యుతశరం బులు గన్లొని రాను డ మ్రని 

ద్యావిదుః డుగ్రుం డై నిజశరానన మెక్కీడి ము గంచుకా 
కీనిసతుల్యభల్లములు ' చెచ్చెర వేయుచు వాని నన్ని టిం 
కేన దలిర్పదుత్తుముకు సేసె సుర శ్వెజంగంది దూండగన్, 2809 

క, రాఘనుని రానణుం డా,రాఫఘువుం డారావణుని: బరస్పరమును దో 

నామన మొస్పంగ వివిధళ, రాభుంబులం గప్పి రస్పు డలిసాంద్రముగన్. 2810 

క, ఒండోరులనూ.6ద నురనడి( జండగతి నజ చు వినిధశరతతి యనిలో 

నొండొంటి. జాకి మిక్కిలి, నోండుచు సాంద్రముగ గగనమండలి నిండెన్, 

న, ఇట్లు మహాద్భుత ఫ్ర కారంబునం దలపడి నలా ప్రశస్త విశారదులును బరాక్రో 
నుధుర్యులును మహీ పొగ్టనులును రణకర్త ర నిపుణులునగు రామరావణులు నవా 
పసవ్య నుండల ప్రచారంబులం దిరుగు చు, బరస్పరచ్చిడ్రా న్వేషంబు చీయయు చు 

విచిత్ర క్రమంబులం జూపుచు యవమాంతశసన్నికాళు లె చూపఆకుభయంబు 

వుట్టిరచుచు శాద్రరసోల్లాన భాసురవదను లె కదననై నై ₹ౌరద్యంబుం జూపుచు( 
గొలమేభుంబులు వృష్టథారలు గురియు చందంబున నీరంతరంబుగా నొండొరుల 
మొద బాణవర్హంబులు గురియుచు ననో్రన్యజయ కాంయ లినునుడింస చాకు 
ఇంబుగాం బోరుచుండ నప్పుడు తదీయ బాణ వేగంబుం జూచి సర్వభూతంబులు 
భయంబునం బజచె నానావిధసాయక పరి చృన్నం్లై గగనంబు విద్యున్నాలిశా 
సదమూకులం చె నప్రాదృత్యో భుంబులచేతం బరిచ్చన్నం'జై న వగిదింజూ పక్టైనుటి యు 
నయ్టుంబరంబు శరవర్ష 0బున గచాశ్నీతం టైనచండంబునం దనరె నొఖ్కా 

క్క_తటి వభ్రాగ్నిస్ఫురితాననంబు, లగుతీ శ్ల్యా గ సాయకంబుల నభిన్భృతం బై యాక 
నంబు గాఢాంధ కారపరివృతం బయ నిట్లు ప్ల సంధ్యాసమయన మొనర్షితటలు లై 
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కాలాన్నీ కీర గల చేడీమయు యుగాంతోదీత్యు నకుర గలలేజంబును గల్పాంఠ 

వొయువునకుం గల జేగంబును బ్రళయకాలాంతకునకుం గలకోపంబును దము 
యందు నెజనీ సుజయ వాసనవృత్ర్రులకరణి గరుడపన్నగ ంబులమొడ్మి 
నీంపహగజంబులపోల్క్ వీన్నాణంబుగాం జిరకాటంబు సంగ్రామరిబు సలికి 
శాసమయంబున నక్షుహావీరులశరోర్షులు బాయు ప్రవిద్ధంబు లై నమహోదధుల 
నుహోర్షులుంబో లేం దరిడోపతీండంబు లై నభోచుండలంబు నీంజే నంత, 

సీ, కక్రారి కోవించి సంనక్షవాస్తు. డై లత్మణాగజునీలలాటదుందు 
గార్హ్ముకచ్యుతభోరనిర్తు కసం కోళరమణీయనిశీతీనారా చమాల 
నాటీంప నన్మహీనాథో త్తముండు దాని మహి తనీలోత్పలమొలనట్ల 
శిరమున దాల్చి తత్తజిపాటు నొందక సం, క్రుద్ధుం డ్రై మం శత్రజప మొనర్చి 

శీ, కనుంగొనలం దో వ్రుదీధితుల్ గృమ్టు బేర 

నళధనుళ్షాష్థనమోకర్ష ణం బొనర్బీ 

యు గృ కొద్రాస్త ముం త్ర ప్రయు క్రఘోర 
మారణము లేసి బోగ లేనిముంట లెనంగ, 2818 

క్, శ్రేణీకృతంబు లె తృజ్బాణంబులు జీ పజిచి దై తృపతితను 
త్రాణంబు దాః వై, కోణిం బజెం గాని మేను సొర లేనయెన్, 2814 

ఆ, దినిజరిపుం డభేద్యకవచు. డొ "పెతిగ స,రాగ్షస్త్ర కళలు డాన్ఫ పాత్తజుండు 
' వ్రేలు గజిచి మరల వేజొక్కపరమొస్త, మేసి బాపూవీర్ణ మినుమడింప, 

క, ఆయస్త్ర మువలన వివిధ, సాయకజాలములు నొడమి సత్వరముగ దై. 
కేయపరీ(దాకి బోరన, మ్రోయుచు ధరం బడియెం బంచముఖస ణుల కియన్', 

ను, అసు రాధీ కరు డిట్టు రాఘవునిదివ్యా స్తంబు బో చేసి కో 

పనముద్దీపిత నే త్రుం జై కువితసర్వ ప్ర కియ౯ా రోంజుచు 
నృస మిఆ౯ శ్వసనాతివేగమున కుంభద్చో కృమాటోవు జై 

యసుఠాస్తం బడరించె సంతమస మాశాంకంబులం గ్రృమ్మంగన్. 2817 

వ. కొట్టు సమం త్రకంబుగా. బ్రయోగించిన( దన్మవహానీయానస్త వ్ర భావంబున సీంవా 
శార్టూల కాశ కంక నృగాలగ్భ ధ్ర శ్యేన ఖరకోకగజోష్ట్ర వరాహా శాన కుక్కుట 
మక రాశలీవికేహోమ్భుగ భల్లూకొబలాకాచకోరనద నంబులును భయానకంబులును 
నేకానేకముఖంబులు నగునిశితసాయకంబు లనేకంబులు జనించి గగనంబు 
నిండినం గనుంగొెని. 2818 

క, పావకనిభుం డగ రాముండు, ఫభావంబునం గోప మూ(ది పరమో 'త్పొావా 
శ్రీ విలసీల్లల గ్రక్కున, చావకళర మేసె వై త్యపాలునిమోందన్. 2819 

వ, ఇట్లు నిఘ్రాగరిష్టుం డై నిగిడించిన నాదివ్యాస్తంబువలన నగ్నిదీ ప్తముఖంబులును 
చజ్రసూర్యసంకాళ౦బులును జం ద్రార్ధచంద్రవక్తృ ౦బులును ధూనుశీతుదనంన 
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బులును ధూమ శేతువదనంబులును గృవానత త్రలవనంబులును మహోల్కా 

ముఖసన్నిభ ౦బులును నిదు్చజ హో పమంబులు సేగునానావిధని శాత బాణం 

ల'నేకంబులు వొడమి తండోపతీండంబులై మెండుగా నభోమండలంబు నిండి 
కొని దకాననప్రయు _క్షకాండ ప్రశాండంపుల చెల్ల నిశ్ళిమంబుగా విలయంిటు 

నొందించిన, 2920 

4. ఆవిధ మంతం జూచి వివినాటబలంబులు వాయువుత్రను 

గ్రీననలాడియూథ పులు స్రీ నీతియుం గాతుక మొప్ప రాము బా 
వోవిభ ఛా భిగాము. నొనియాడుచు దిక్కులు వీక్కటిల్ల ని 

చ్చావిథి నింనానాభములు నల్సిరి చాలములె త్తి యూర్చు చున్, 2కి | 

ఉ. ఆరఘువంకవర్వు కు గ జాన నకొర్లు గ్మకనిస్పృ శా న్రము 

దారుణభ గి ద్రుంచి వృమదంబునం గ్రాలుచు నుండె నంత నా 

ధీరు;డు రానణుర డలిగి గ కేకున మిట్ కుయుండు మున్ను సొం 
సొర నృజించి యిచ్చినవరా న్హము జేయ నుషకృమిం చినన్ , 2822 

చ, ముసలగదానిచ కములు ముస్గరలో మరకూటపాళవ 
ట్టనపరిఘంబులుం ౮ బటుకుకారని కొతమునుం కిళూలకుం 
తనముదయంబు లొక్క మొ గిదత్స్భ థుణా వభ వంబు లై యుగాం 
తసమయ చదూరుతంబులవీధంబున రోదసీ నింత బర్జోనన్.. 292 

క, ఛభూరనుతు: డు త్తమ న్స ని,కారదుం తగు రాధఘవ్రుండు ఛయర్టిన శానికా 
దారుణగాంథ క్వా స్హ్రము, వారక నిగిడించి శత్రుం వనచరు లలకన్, 2824 

క, దానవనాథుఃడు నిహతం, జై బై ననిజామ్రునును జూచి యతికునితుం శై 
మానక సౌరాస్త్రుంబును, బూని వ్ర యోగించె కాజపుంగవువిాందన్. 2985 

ఉ, కలయ నాన ఇనించెం జక్కము లశేకంబు ల్వీథూమాగ్ని కాం 
తులు సెల్లూరెఃగ- వానికే గగన మెంతో దీ _ష్టచంద్ల, గవాం 

బులవేం బోలె బ్రదీస్త మై తన? రామం నుగ్రుండై. గమేటితూ 
వ్రుల నొక్కుయడి = చాన్ నన్ని టి వడిం బో చేసె "కత్రేరబుగన్, 2226 

క, వాత మైననిజా హూ స్ర్రము గని, స తిజకు లేశ్వరుండు వ్రోధదడీపనయను, జె 
శ్రితశరము లేసె రఘువం శీతిలకున శా్టాంగ మర సంధులు నాటన్. 9817 

క, ఆనరనాథకు లేంద్రుండు, దానవకరనిస్నృళ ప్ర దరవిద్ధుం డై 
మేను రుధిగంబు గృమ్మంగ,మానుగ ధాతుయుతనగ ముమూడ్కి, సచలుఃడై, 

క, లోచనయుగమున కీణమ్మరీచులు నిగుడంగ జేర్చి పృధులనిశిత్రనా 
రాచములు వణపె నట దో, పాచక్రపతిసర్వగ్యాత్ర నంధులు నాటన్, 2629 

నడా నీఫీత్ణ1కు రావణునిరథోశళ్యంబులం జంప్తుట: కుటు 

వ, ఆసమయం౦బున బబవంతుంరి శై నలశ్షు ణురిడు సంకు కృళ్ణుండై గిరికీరిదర రిఖు నిక్ల 

మించి వచ్చుద్భ ప్పకంఠీరవంబుచాడ్సున నతిలాభఘవంఘునం బనుదెంచి రావణున 
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లే, 

క 

కభిముఖుం డై పావకునీసపార్బ్చులం బోలినస ప్రసాయకంబులు నిగుడించి తదీయ 

శీతుదండ ంబు సే పప్పఖండంబులు వేసి యొక్క. వెడంద వాతీయమ్మున న ముబ్యలిశ 

కుండలం “బే బై నసారథిశిరంబు డొల్సం జేసీ పంచవిశిఖంబులం గరికరోపమం టన 
జాచంబు ముస్ట్రికిం 'దెగవ్రేసె నంతలోన. చె వై రిభీవణుం డగువిఫీవణుండు శాల 

దండసద్భశథం బై ల నగ దాదండంబు బాహుదండంబులం బట్టి సుడుంగుజులు 

చదలంజెదర జిటజిఆెంద్రి  ప్పుఛు మహో వేగంబున రావణురథంబుపె కుటికీకాల 

మేఘసంకాళంబులును నుభశపర్వతసన్నిభ ౦బులు నగురథాశర్టింబులం బిలుక్షు 
మార్చెనిట్లు దశముఖుండు హతాళ్వుండును హతసూతుండు నై రథంబుమింద 
నుండిరయం౦బున 6 బుడమికి దాంటిదశముఖంబులం జిడిముడి పాటు దురందీ వం 

బగుకోధం బంగీకరించి దీపాశనివిధంబున వెలుంగునొక్కళ క్రీ కీం గొని విభీవణు 

మిదం బ్రయో గించిన దాని నవలోకించి లతుణుండు లీన్తుంబున మూడు 

వాడిశరంటుల ముత్తునియలుగా ఖండించిన నది భీన్నయె కాంచన భావణరోచు 
లు వెలుంగ విన్ఫులింగ పటలంబులు రాల నంళేరికొంబున నుండి చెగి వడు 

మహోల్క_పగిదిం బుడమింబడియె న _ల్తెటంగునవిలోకించి వానకులందటు( బర 

మానందభరితాంతకకరణులై భూనభోంత రాళ ం౦బు నిండ సింవానాదంబు జేసీ 

రంత, 2880 

యమవాయువరు కేం ద్రయశక్నేశ్వీరాదుల కై న దురాసద మొనదాన 
గమనీయవిపులాక్షఘరటారబాసో టి తాబాండ కర్పరయెనదాని 

దృగ్భీకరాత్మీ య తేజోధగద్గగి తాఖలవారిదంత యన దాని 
ననిశంబు గంధపుప్పాకుతేంబు లొసంగి యురుభ క్రిం బూజించుచున్నదాని 

. నసురమాయావినిరి త యైనదాని, నఖలపరిపంథిఫఘాతిని మైనదాని 

దీ ప్రపానకశిఖ లుప్పతిల్లుదానిి నమితీవజా జ్రాశనిప్రభ యెనదాని. 4881 

అహీకులేంద దృజిహో్టపనా మొనదానిం సనకభామణకలికయి గ్రాలుదాని 
శక్తి గొని రోవణుండు విఖీషణునిమాంచం దీవ వ్రభుజక క్రినిగీడించందివ్రరునవుడు. 

కనమరది జీవితసంశయృమున మిక్కిలి భయము నొంది మునుకొని దిక్కుల్ 

గనుంగోనుచున్నవిఫీవణు, గనుంనొని లత్షుణుండు* కొడంగి కడు వేగమునన్ 2888 

చ. అకనిలబితిందికిం దిగిచి యడ్డము నిల్చి మహోగ్ర చాప ము 

య, 

ద్ధతి సవరించి మార్చి నినదంబొనరించి నిరంతరంపుగా 

నతులితళ_క్రివాన్తు. డగునద్దశకంఠునిమి ద బల్విడి౯ 
శీత్రపిళిఖ ప వృష్టి గురిసెలా మొరసెం బటునాద మయ్యుడ న్, 288| 

ఆళరవృష్టికిం దలంక కవ్వ్భు లతన్థిము సేయ కాజిలోం 

క్షశులవరక బోస్ వీముఖకృతవి కృ కము జై గడంగ్ని చై. 

త్యేళుండు తమ్మునీం దునుమ నెంతేయుం బోర తరంబు? గాక వా 

రాళిగ భీరు లత్ష్మణు6 గరం ఒజలుక5ం బరికీంచీ యిట్లనున్ . 2886 
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చ, జడత వహించి రాజనుత జావ(గం జూడకు మొవిీసణు౯ 

విడువుము వీడ కివ్పగిది వీర్యము. జూపితివేని ముండుచుం 

గడువడి నుత్క్మరాగ్రమునం గ్రాలెడు నిమ్మహనీయశ క్షి బ 

ల్విడీ భవదీయనకుము లంచ వధించి  చనుకా నిజంబుగన్ + 2886 

చుడు రానణుళ _క్టీణే లక్ష్మణస్వామి మూర్చిల్లుట. శరిరం 

వ, అని పలికి యస్పక గృీవుం డన్మువానీయశ క్ర లత్రణుమో(ద వై చిన నడి రావణ 

చావహుప రిఘోత్స ఎక్స మె  దంష్ట్రాకరాళవదన * మె జ్టలనజ్వూలాభీలమొ శక్తా 

శనిసమస్వనయెొ భీమ టేగంబునం “బట తెంచుచున్న చాని నవలోకించి నుహాత్యం 

డగురాముండు నిర్మలాంతేకికరణుం డై యీమహేనీయళ్ క్రివలన లక్షుణునకేః 

(బ్రాణభ యంబు గలేగకుండెడు మని "పలుకు చుండ నప్పు "డమ్మహాోక కి రయం 

హోం జను'బెంచి లత్ష్ముణుని వఠుంబు గాండిన నమ్మహోవీరుండు శ _క్రీనిర్భిన్న హృద 

యుం డే దూలి రణమేదినిం బడియె నప్పు డవీగ్టరో త్ర తృమునియవస్థ విలోకించి 

మహా కేజాం డగురాముండు భ్రాతృ నే స్నహాంబున వివణ్ణవృదయుం డై డె దుగఖ 

బాప్పజలంబు లు కన్నులం గ, గవస్థుడేర నొక్కముహూ ర్త రంబు మానంబుబూని 

విపాదకాలంబు గాదని చింతించి నునిశితంబు లగుకాొండసహా న్రంబులు రావ 

ణునిమిాందం బరంగించి బహు ప్రయతశ్నేంబున నతని నివారించి "వుండియు రుధి 

రావసి క్షసరాషంగుం డై సపస్టాగం బె నపర్వతంబుకరణి నేలం బడి యున్న 

లత్మణు  నవలోకించి యతనిసమిాప ంబునకుం జనియె నప్పుడు బలవంతు లైన 

వారేశ్రేన్లు లందజు లత్ష్మణునికడకుం జని యతనివృాదయంబు భేదించి ధరణేం 
గాడ యున్నశ కి కిం బెటుక సమద్ధులు గాక రావణ ప్రయు క కబాణపరంపరార్షి 

తు ₹ యూరకున్న నప్పుడారామేండు లత్ష్మణు డాసి కరికరోపమంబు లగుకరం 
బుల  నమ్మహోశ కి కిం బెటీకివిటిచివె చి దూరంబున నుండిరావణుండు సర్వాంగం 

బులు నాట నురవడిం బ్ర యోగించు నారాచపరంపరలు గణింపక తృణేకరించి 

_ లత్ష్మణుం గౌంగిలించిళొని న సమిపస్థులెనవానుమ దంగదను గ్రీ గీవజాంబవత్ప9ముఖ 

వానరుల నిరీశీంచి యుగాంతాగ్ని చందంబున వెలుంగుచు వారల కీట్లనియె, 

వీ క వివర్యులార లత్ష్ముణు గాచికొనుం డిది లశ్నీంప శోకకాలంబు గాదు 

ఫఘ ర్యాంతమున. జూతకంబున కొయ్య్టీన నంబుదదర్శన మబ్బినట్లు . 

చిరశాంజీ కం బై నగురు పరాక్ర మౌ్కకాల మిప్పుడు నా కబ్బె నీదు రాత్తు 

ననిలోనం దునిమి కృతార్ధుండ నయ్యెద వినుడు నాదుప్రతిజ్ఞ్ఞ విశ్రు తముగ 

కే, రావణుం డొండెనటుకాకరాము( డొండె, రానురావణు  లికోన్రురుభామినునికి 
గలుగ చేరదు సత్యసంకల్ప మిదియ,పగజి నణంపక తక్కిన బ్రతుకు మేలె, 

చ అనుపమ రాజని నాశము మహాగహనస్తవనంబు దండ"కా 

వనపరిధావనంబు సురవై. రిసమ్వొగమునం౦బు జానకిళా 
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దనుజు(డు మ్రుచ్చిలించుటయు ది ళ్యులతోడ రణంబు గబ్లు ట్రీ 
ఘనతరదుఃఖ మంతయును గ్రక్కున రానణుం బందీ పాసెదన్, 2689 నీ ఎవ్వోనిం జంపుట కీమహీధరచరానీక మంతయు సమానీక్ర నుయ్యె వాలి నెచ్వానికై వధియించి సుగీను రాజుం జేనితిం గవీ రాజ్యము నకు 
ననచరవీకు లెవ్వని వధింపంగం బూని కడలిసె సేతువు గట్టి రెలమి వరుస మీ ఆంద ఉవ్వానివధార్థమై యని జేసితి రతి ప్రయాన నులధ శే. నట్టిపాపాత్తుం డై నజేవారి నాదు, వృష్టీమూర్లంబునకు వచ్చ దివిరి జేండు దృష్టిని మైనకాలాహ్ దృష్టీ బడినృజడునిచం చాన బ్ర దికీపోంజాలం డింక, క, హరిపుంగను లందటు భా,ధరశిఖరా గృంబు 'లెక్కి తద్దయు వేణ్య. న్ఫురవె రికీ నాకయ్యెండు, సురుచిరజ న్య కృనుంబుం జూడుండు కొడిమిన్, 1841 క, నురసాధ్యయశుకిన్నర, గరుధోర ౫ సిద్దు 'లెల్లం గడువడి మ 
కరరణము జూచి నేం డిటు, పరికింతురు నన్ను కానుభాద్రునింగాంగనొ, [41 కే, ధారుణీఛక్ర మెందా6క6 దలంక్ కుండు 
వరుస నెందాంక సప్త్పార్గవంబు లింక 
కుండు నందాంక ముతత యుద్ధ కర్మ 
మఖిలవిష్టపములు గొని యాడు6గా క, 

2848 క. కవీవీరలార యింక విష్టషత్రయమునందు. గబ్లు సంగరముల క ట్లుపమొన పాత్ర మె మ, ద్విపులరణము చెల్లు. గాక విక్రతఫ ణితిన్, 2844 క, అని పలికి రాభువ్చండు కాం,చనభావణభూని,తో ౫ శరములు దను జేం ద్రునిమిందం బటి పెం గౌర్ముక్కనినదడం బులు గగనవీథి నిండి సెలంగన్, 2౪45 క. సురవై రియుం గోపంబున, సురుచిరనారా చవృన్టిటోణీంద్రునివై ( గురియిం చె. గాలజలదము, గురు కె లముమింద వృష్టీ గురిసినమాడి,,న్, 

తుర్రు రామరాన్షణుల యుద్ధము చయం. 

న ఇట్లు మహాద్భుత ప్త కారంబునం దలపడి రణంబుగావించున ప్ప డారామనమురానణ కార్ముక వినిస్సృతని కాతశిలీముఖంబు లొంశొంటిం చాంకుచు నుగ నిర్హోమంబు లును బరస్పరనంభఘర్ష ణంబునం బుట్టిన మంటలును నోదండచండగుణటం శా రంబులును భువనభయరకరంబు లై నభోమండలంబు, నిండె నంత గొంతవడికి ద త్సౌాయకంబులు విశీర్ణ రిబు లె యంతరితంబున నుండి నముహోల్క_ల భొంగి. బుడమి6 బడియె. దదీయజ్యాతలనిర్భోమంబు విని సర్వభూతంబులు విభిన్నహృదయంబు లై భయంబునం బఆ చి ర యా రౌరాధ నంబద్భుతోపనుం. బయ నంత నమ్మహీ కాంతుని చాణంబు లన౧తంబు Gl దిగంతంబులు నిండి _ గౌఢనంతమసంిబు గావించిన నయ్యంపవాన వారింప నలవి గాక దశ గీ వ్రండు వెగడునడి సిందాంబుముంగలి మధ వారణంబుమొడ్మి దినవదనుం డై నిలువ 



యుద్ధకాండ ము, 729 

నోపక భయవివాగలికగాత్రుం డై రణభూమి విడిచి కళ భారంబులు వీడం గను 

నీయరత్నఖచితభూవణవ్రాతంబు కనుకనిం జెదరం జరణాభివాతి మహీచక్రంబు 

కంపీల్లం దొలంగి లంకకుం చాతి యంతరిపురంబుసొచ్చి నొచ్చినయంగంబులు 

సవరించుకొని కొండొకసేఫు సేద దీర్చికొని లజ్ఞాభయవిషాదంబులు మొగం 

బునం దోంవ నేమియుం దోంసక నిజపత్ని యగుమందోదరి రావించి యజ్లేవి 

తోడ బెద్దయుం బ్రాద్దు చింతించి యిట్లనియె. 2547 

రురు శ్రీరాములబే కెట్బులు దిని రావణుండు మందోదరితో నిలపించుట. చ్చుత్తుణు 

సీ న్షమని చెప్పుదు నింతిరో నేం డు గ్రరణమునం గల్లుపరాభవంబు 
రాముండు లయకాల భీమునికై వడి నత్యుగృమూ ర్తియ్లై యచలసార 
మగువింట ఘంటార వార్భటుల్ సెలగంగ జ్య్యావల్లీ సవరించి సొం ద్ర భంగి 

నిలయ కాలాభ్రంబు వృష్టిని గురియించు కరణి సాయకవృషీ గురియం జేసె 

శే, నమ్మహాసాయకనిశాయ నుస్ధివేగ 
మనుకరించి యవార్య మై యరుగుటెంచి 

డీవిఛందాన నను ముండా జీవితంబు 

దక్క గొని వచ్చినాండ యత్నంబుతోడ, 2848 
చ, అనలునికన్న వేండిమి బలా౦తకవజ్రముకన్న ఇా(డీమికొ 

ఘనళరకాలదం౦ండమున కన్న నమోనుక మూరుతంబుక 
న్నను గడుజేగముళా గలిగి దాశరథి స్తవిము_ కృఘోరనూ 
గణములు కొలసర్పముల కై వడి? చాంకీ కలంభె నుర్శముల్ . 2349 

చ, హరిహాయుతోడం బోరితి ధనాధిపుత్రో ననురం బొనర్చితి౯ొ 
వరుణయమాగ్నికోణపతి వాయుదిచేశులతోడ ఘగోేరనం 
గర మొనరించితి౯ ఫణిజగత్పతితోడ రణంబు సల్పితికా 
సరనిజ నేత్ర తద్విశిఖ సంతతి కింత రయంబు శే దొగిన్, 2950 

ఆ. హూరునికంటి మంట లవి సహింపంగ వచ్చు(4 గాని శామశరనికాయ మించు 

కయు నసహీంపరాదు కంటివె జ ల్లైడ, కొంత బయ నాదుగాత మెల్ల, 2851 

సీ, జగము లన్నియు మ్రింగ జాలుపర్నాకృ మో దీర్దుండు మనకుంభకర్టుం డీశె 
నింద్రా దిదిక్పాలహృచ్భ్భూల మైనవీకో త్తముం డలళ కృజిత్తు మడిససె 
నీతిసారజ్ఞ విఖ్యాతి వాటించిన ఘన తేజు. డయ్యతికాయుం డడలౌ 
ననిలోన మాణిభ ద్రాదులం దోలిన చండవీర్యుండు పవాస్తుండు గెడా 

స, నఖలరణములయందు మున్నారితీరి, నట్టి జెట్టిజోదులు మకరాతువ జ 
wy 

దంష్ట్ర దేచాంత కాది పధానడై త్య, వకులు గూలిరి రణమందు హరుల సేత, 
ఆ, అఖిలభువనవిజయ మర్తిలిం గావించి, యసురవిీభుం డనంగ ఖ్యాతి వడసి 

యమరవర్యు లూడిగములు సేయంగ ధాత్రి, వన్నె గన్నయీను భంగపడితి, 
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కో, దాశరథిబాణములు భో, రాశీవిమనిభము లగుచు నద్భుతభంగిళా 
రాశీభూతము లె రా, నోసరక నహీంప నెవ్వం డోపు మృ గాశ్నీ, 2854 

ద, సురపతివజృము౯ వారునికూలము కాలునిదండము౯ ధే 
శ్వరుగదయుం బయోధిపతిపాశము నై రృతరాజఖడ్దము 
నురమున జీరికిం గొనక దోర్చలళ క్రి వెలుంగునేను సం 
గరమున నొక్కమర్హుస్రవిశిఖంబులం జిక్కితి నేమి ఇప్పుదున్, 285 

క, ఏలాగు రాఫఘువుని నే, నాలంబునం గడచువాండ నాతనిరూపం 
బాలోకించినయంత నె, కాలుం డనునంశయంబు గలిగెడుం దన్న, 2856 

చ, నయవిదుం డావిభీివమణుండు నాం కటు నీతి యెటుంగం బల్క. దు 
ర్నయమున నేను గైకొనక గ్రక్కున బో?) "లప్టడలంగం బుచ్చితి౯ 
నియతీనునస్కు_ డాతం డోొగి నేర్చునం 'జెప్పీినమాట లన్ని త 
ద్దయు నిజ మయ్యె నేండు వనితా యిపు డేనున నేమి కాందగున్, 28057 

క, దివియందు జలభులందును, భువియందును దిక్కులందు బూర్గము లై రా 
భునునిషటుదివ్య బాణము, లవిరళ౫ తి నిండియున్నయట్లుగం దో౭చెన్. 2856 

క, కను మూసీన. గనువిచ్చిన, భునుం డా రాఘవుడు మో?ల. గన నయ్యెడు వే 
యన నేల భువన మంతయు, వనితా రామమయ మగుచు. వారక తోక్, 

న. దేవీ నా కిప్పు డొండుశరణంబు లేదు దర్పకదడర్పవహారణుండును జంద్రకిరటాలం 
కృతపు_స్తకుండును మందాకినీసరిత్సలిలపూరితజటా జూటుండును న్యాఘ? 
చర్మాంబరథరుండును విభాత్య నులి ప్పసర్వావయన్రండును నాగ యజ్షోపవీత్రధరుం 
డును గజచర్తో త్రరీయుండును ద్రికూలాలంక్ఫతకరుండును భ కానుగృవావిగ్స 
చుండును శీ లజావిభావీ తవామభాగుండును సకలలోకళంకరుండు నగుశంక 
రుని శరణంబు నొందెద నప్పరమేశ్షీరుండు త్ ల్లి మదీయ సంగీతంబునకుమెచ్చి 
పరమద యాళుండై యెప్పు డేనియు నీకరులవలన సంగ్రామంబున€ బరాజయంబు 
గలుగునప్పుడు నన్ను నుద్దేశించి హోమంబు గావింపు మ వ్వేలిమి విభ్నుంబు 
లేకుండ బారంబు నొంజెనేని వహ్నీకుండంబున నుండి ది వ్యాశ్వసమన్వితం 
టై నదివ్యరథంబును దివ్యా స్రంబులును దివ్యకవధశరాననతూణీరంబులునుం 
బోడము నమ్మహనీయసాధనంబులు 7 కొని రణంబున కరిగితి వేని గెలుపవశ్యంబు 
గలుగు నని యా బేశించెం గావున నే నిప్పు డమ్మవోనుభావ్ర నుద్దేశించి హో మంబు గావించెద నని పలికి శీఘ9ంబున సుస్నాతుండై ధౌతాంబరంబులు 
ధరించి యొక్కశివాలయంబునకుం జని యం దొక్క_ వేదిక్ నిర్మించి మంత్ర 
విదు లగుబ వారాతసుల యాజకులుగా నియమించి సమిత్కు శలాజవుప్పాశు 
తాదికంబులు సంగృహీంచి బలవంకు లగురాత్షనులం జుట్టునుం గాపు వెట్టి హోమంబు గావింప సమకట్టిన నప్పు డచ్చటికి దలోదరి యగు ముందోదరిచకు 
చెంచి నిజభ ర నవలోకించి యిట్లనియె. 2360 



యుద్ధ కాండము. 791 

ఎడు శీవునిం గూర్చి హోనుమునేయ సమక ట్లీనరావణునకు మందోదరి నీతి గజిపుట, చుడ 

సీ, దనుచేండ్ల యిశ్లేల మునివృ త్తి దాల్చెదు ధరణి వీరున కిది ధర్మ మగునె 
్న నీకే రణంబున నోడిపాజిన వేల్పు లీచందంబు విన్న నగ 

వ ళ్వవ రినంకుల మైనబలము నీ కది బాలం గలిగి యున్న 
దది గాక మును రజతాచలం బెత్తిన కరము లిర్వది నీకుం గలిగి యుండ 

కే, నొజంత యేమి బలంబుల. గూర్చి సోము 

కృత్య మది మాని విక్ర క్రమాద్ధత్య మడరం 

గలని కీవు డేగి పగతులోగాలు ఫ్రే మలంతి 

చత్రం బౌరువభొంగంబు నేయ నగునె, 2961 

ఉ. ఇంత భయంబు గల్లిన మహీసుత నప్పుడు జెచ్చి తశ్సతీ 
కాంతునిశో నకారణముగా నిటు వైరము గొంటి “వేల నేం 

డింతకు వచ్చినం దలలశీ యిట్లు తపించిన బోన యేటి కీ 

చింత దొలంగ. బెట్టి యనిసేయంగ నేగుము క్రైర్యశాలివై . 2862 

చ. మనుకులవర్యు రాఘవుని మానవమాతశ్రునింగాం. దలంచితో 
యనిమొన డేవదానన్రులనశై న నసాధ్యుం డతండు విల్లు ౫ 

కొనిన జగ త్రయంబు నాకవోలనె భస్మము సేయం జాలు న 

య్యనఘునిబాహాశ క్ర క్రిక్రి ఖరాదులవాో వది సాశీ గా దొఠో. 2963 

క నీవీరు విన్నయంత దిళొపాలురు సోమరన్రలు శై లగువాలలో 

నేపటి తనువులు వడంకం బ్రతాప ముడిగి యడంగి యుండ్రు తేద్దయు ఛీతిన్. 

శే. అధిప నీశేమి కొదవ మాయాబలంబు, శ్ర స్త్రబలము దోర్చలమునుపై స్యవితతి 

గలిగి యున్నదివాల సంగరమునందు,మనుజపతి లు మింక చేజుమాట లేల, 
వ, అనీ పలికిన నద్దశముఖుండు వ్రీయుకాలివచనంబులకు లజ్జంచి హోమకృత్యంబు 

చాలించి తత్స ోషుతేంబుగా న భస్ధింతరవుందిరంబునకుం జనియె నంతరాముండు 

పదునాలవనాంటి రాతి, యుద్దంబున నడు రేయి రావణశ_క్రినివాతుం డై రుధి 

రోతీతసర్వాంగుం డై గాఢమూ ర్భాపారవళ్యంబునం ఇ బడీ యున్నసౌమిత్రి 

నవలోకించి కోకపరీత చిత్తుం డై సుషేణున కిట్లనియె, 2966 

-ధుర్టు మూర్శితుం డగులక్షుణునిం జూచి రాముండు విలపించుట. శ్రుత్తుం- 

సీ, అనఘాత్మ రణధీరుం డై నయీసౌమిత్రి రహి దళాననశ క్తి నివాతుం డగుచుం 
బన్న గేం ద్రునిమాడి. బరి వేష్టితాంగః డై యుద మేదినిం బడియున్నవాండు 

కడం ప్రాణంబులకంమెః బ్రియుం డితం 'డరుచారకే రుధిరసికాంగుం డగుచు 

నిబ్బంగిం ₹ బడియుండ చెట్లు చూడలోనో ర్లు నురుశోకము జనించు చున్నదకట 
శే. భవ్యలమ్ణయు క్తుండు పరమభ కుం, డితండు పంచత్వ మొందిన నింక నాకు 

జీవితం బేల సుఖ మేల సిగ్గు వొడము, చున్న చెంతయు నాకౌర్యమెన్నికొనిన. 
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చ, కరమున నుండి శార్ముకము గ్రక్కున జూజందొణం” నేత్రముల్ 
పొరింబోరి శోక చాన్వపరిపూర్లము లత ిలీముఖొఘనుల్ 
కరము నశించె గాత్రములు క్షంపను నొండెడు శౌర్య మింకే న 

బ్నురముగం దీ నచిరథ మదిం బుకై నహో యింక నేమి సేయుదున్, 2868 
కే, అని వలి! నష్టచేక్షుం డై జై యనని 'క్రాలీ, యున్నతమ్ముని దుఖార్హి న్యుగళ క్రి 
హతు బహిశ్చరస్రాణంబు నట్ట చూపే, తీ వ్రకోశాభిత వుం డై దిగులు గొనుచు, 

'కే, అంగములు నాచ్ యున్నవి 'యనుజుం షు 
ఖ్రకుకువా( డని తలపోసి భయము నొంది" 
గౌత్రములు కంప మొందంగ గాఢతోక 

వివళుం రై విలవింె నవ్వీరవరుండు. 2870 

చ, తీక్కుకో ప్రా ప్రాణతుల్యు 6 డగుతమ్ము(డు దానవళ _క్రీనిద్ధుం డై 
మిక్కిలి మూ? 1 రణమేదినివై6 దగ బ్రాన్ నీంక హా 
కెక్కడినీత మేటి బ్రతు కెక్క_డి రాజ్య మిం శేటినంగ రం 

బక్కట వీనియట్ల చను టంలిమె కారస్టము జేజె యున్న బే, 2871 
వ, అని యి కెఆంగున విలపించుచు కోకవిజ్యలి కేం ది యుండును వి వేష్ణమాన శరీ 

రుండు నె నై బై న్యంబున దుగఖంచాయు సారెసా రెప నిట్టూార్చు నిగిడీంచుచున్న 
రాను వనలోకించి మందమధుకాలాపంబుల నాళ్వాసించుచు సుెషేణుం డిట్ల 

నియె, 2872 

సీ, లోశీళ నీకింత శోకింప నేటి! లవ్షీన నుం డై నలత్ష్మణుండు 
మ్భృుతుండు గాం డిజె మూడు మితసీన'క్షమున వై. నె వర్గ ర్శర్టంబు నిప్ప) భ తగీంబు లేదు 
కడు నుప్రనన్న మై కాంగ మై ను ప్రభాకలిత 3 మై యున్నది కరతలంబు 
ఫద్ద ప శ్రరిఖులపగిదిం జూపర్షైడు నయనంబు లివి ప్రసన్నత నహీంచి 

శే, ప్రాణియ కు లై యున్న వారల గాక, యిట్టికాప నుద్రుణుల శీల గల్లు 
నితడు జీవించియున్న చా? డిది నిజంబు, మద్ విషాదంబు నొందకుముదిత తేజ, 

శే, నాసికారం శ్రనిక్లతోచ్చా §న మాన్యు 
కోలిత కాంతి ముహాుర్తు ర్ముహూుగకంపమాన 
వాదలు మితే6డు సప్రాణుః డై యెస్వగు చున్న 
చంద మెటీ(గించు చుస్నవి జనవ కేణ్య, 2874 

క అని ఫలికి రాభు'వేంశ్రుని, మనమున గలసందియంబు మన్చి సుకే,ణుం 
_డనఘాత్తు. డై నమారుత, తనయుని? దనమోా9ల జూచి తడయకో పలికిన, 

ఎతిత హనునుంకుండు సంజీవనీ పర్గతమను బేంటోవుట. తుత్తుణ 

సీ, అనిలక్షమార నీవజనందను(డు మున్ను ఇెన్నీన యోమధిళిఖరిశడకుం 
వడయళ చని చానీదలీ ణళిఖరంబు నందు, బై బ్రనీద్ధంబు లై విశల్య 



యుద్ధ కాండ ము, {88 

కరణియు సంధాన కొరణియు 'సోవర్ల కరణీయు సంజీనకొరణి యన 

దివొ్టమధులు నోట్లు శేజరిల్లుచు నుండునాని( గ కొనీ తెచ్చి మానితముగ, 
శే, నింపుళో లక్ష్మణుని బ్ర బతికింపు మనిన;నట్ల శే సీయుదు ననుచు నయ్యితిబలుండు 

జేగ శె లంబుకడ శః వెదకీమందు,లన్ని యును గొని తెత్తుం గొ కనుచుం బూని, 
వ, శాఖ వేంద్ర స్తురివచనాకర్ల నజనితమహో'త్సావా ప్రవ మానశరీరుం జై విక్ర 

మోాదీర్ణుం డై జై నత్రివి క క్రమ జేవునిభంగిం జూసట్టుచు స ోచరభే దరపయోాధి వరభూా 

కద్రాతంబులగుంది లెవియ నొక్కమప+ నావంబుం జేసి సముద్ర ప్రాంత కొం'తో 
రనుండితం _బైనయుక్క_కొండ యెక్కి. యన్ముహామహీధరంబు మహీతలంబు 

“నం గ్ర/రగం బొదంబు లోది గగనరబున కెగసీ వీమ్ణుక కఠపరిము _క్రంబే నసుద 

రృనచ క్రంబుక్షై నడి నతిదుర్నిరీటుం డ్రై మహా వేగంబున ను శ్రరాభిముఖుం జై 
పోవుచుండె నప్పు డావృత్ర్తాంతంబు “చాకులవలన విని దశ గీ వుం డొక్కీంతే 
నీవు విచారించి యర్గరాత్రసమయంబున నవ్వరికీం గాన రాకురడ దొటశేయుం 
డగుమారీచుపుత్తునుందిరంబునకుం జని యెడ నెడ నెదు రైనయాతుధాను 
లందటుం గాలుం డని శంకించి భయంబున దొలంగిపాణి నొక్క వెరవున 

వాని డాయం. జనియె నప్పుడు రావణునిరాక యొటింగి కీశ్రుంబున నెదు 
రొ్క్కటని వినయంబునం దోడి తెచ్చి యొక్కయుచితాసనంబున నానీనుం 'జేసీ 
యర ర్ధృష్టపాద్యాదినా నావిధోపచారంబులు గావించి యంజలి గీలించి మెల్లన 
నిట్లనియె. 2877 

చ. ఉడుగక యేను జేయుపని యున్న ననుం బిలివింప కళ్కటా 

నడునిశ మికు రాం దగునె నాథధుండ వీ వఖలానురాళి కి 

వ్వడువున నొంటి నిచ్చటికి వచ్చిన కార్యము నానతిమ్ము నేం 
గడువడి దానిం దీర్చెదను గట్టిగ నోపిన నోప కుండినన్. 2373 

రుతు రెవణుడు కాలనేమిని హనుమంతునకు విస్నుము సేయ నియోగించుట. థ్రధుం 

ఉ, నౌ విని రావణుండు కొదనంబున మద్దనళ క్తి లకుణుం 

డావిధి మూర్చితుం డయిన నాతని చే బ్రతికింపం బూని యు 

ర్రీషీవరుపంపునం బ్లవగవీరు(డు మారుతీనందనుండు సం 

జీవని చేర ద్రోణగిరిం జేరంగం బోవుచు నున్నవాం డొగిన్, 2919 

శ్రా మూరీచాత్ర,దే జ నీవు తీండ్రిపగిడ౯ మాయ ల్లగ న్నేర్తు వే 

పారం ద్రోవకు నడ్డ ముగ కదనం బత్యుద్ధతి౯ సల్పి య 

పీ్టరుం 'షెంవుము గానిచో. దెరున్రన లా 'సిఖ్నుంబు గావించునూ 

నీశేజూ పుడు వచ్చునందనుక నీశేర్సుల్ రిపుల్ మెచ్చంగన్ . 2880 

క, ఇ్రనుం డుదయించిన పిమ్మట, నునుజవి భోనితేమ్ముః డుర్వి నునంజాలండు గా 

వున నంతదనుక నీచేరు ;ర్చున విఘ్నము సేయు నునురభూవణ నెమ్మిన్, 2881 
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న, ఇందు కొక్కయుపాయంబు గలదు దాని నీ కెణీంగించెద డ్రోణగిరిసవిాపం 

బున నొక్కయగాధం జై నసరోనరంబు గల దది జేవనిర్తితం బందు ఘోరం 
బైనయొక్కమహోగ్రాహి నివసీంచి యుండు నది యింద్రాదిజేనతల నైన 
మ్ర్రంగరిజాలు చానినోరం బక్షి గృమ్మణి బ్రతికివచ్చుట కెవ్వండును నమర్దుండు 
గాడు నీ వచ్చట నూయానుయం టై నయొక,_మనా నీయ తాపసా శ్ర మంబు 
నిర్మించి యందొక్క_ మునివై యుండి యుపాయబలంబున హానుమంతు నఖ్కొ. 
లనికడకుం బుచ్చు మతం డన్ముకరిచేత మ్రింగంబడిన వాం డై మృతుం డగు 
దానంజేసి మనయుదో్యోగం బంతయు సఫలం బగు నీ నిశ్కార్యంబుగ వించి 
కీరి దయు నుని పలికిన నమ్మారీచనందనుం డతని కిట్లనియె, 9883 

“ంధుద్దు కాలనేమి రానణునకు బుద్ధులు గణివుట. శశ 

నీ, దనుజవల్ల భ నీవు దలంచినకారస్టంబు వల దని పలుక నెన్వారివశను . 
నీవు పంచినయట్ల చేర్చినవిధమునః జేసెద నంచనంజేయ కిపుడు 
ప్రాణుల కవు జైనం బంచత గలుగుట సిద్దంబు ప్రాణేచ్చచేతం గాదు 
నాకు దోంచినభంగి నయనాక్య మొక్కటి ఇెస్పిదం గృవంజేనీ చిత్తగింపు 

కే, మధి మాయయ్యి మును మిభయంబునలన 
నరిగి రామునిఫూోరశరా ర్తి గొడ సె 
నమ్మజోత్తుని వేరు విన్నంత గుండె 
లఏియుచున్నని యింక చేనుని వచింతు, 18868 

చ, ఖరు డని గూలె దూవణు: డశంవపనుండుం చ్రిశిగండు? జచ్చీ రా 
గురుభోజు లౌప్రహాస్తుండును గుంభనికుంభులు: గుంభ కర్ణుండు౯ 
సారిహయతుల్య ఏీర్యుం డగునయ్యతి కాయుకు మేభునాదుండు౯, 
మజియు న నేకరాతనులు మానక కూలిర శే లనన్ని భుల్, “9864 

ఉ, లెంపున చేగి జన్మమున ధీరుని రాముని సాయకోంబులం 
జంపుట మొండెం గానియెక బానకీ నిచ్చి చలంబు నూని ర 
థీ ంపు నుటంచు భక్తి నతిసేయుట యొండె నిశాటనాథ చ 
ర్చింపంగ నొం దుపాయ మింకం జెల్లదు మూటలు చేయు ేటి!న్, 2885 

క, అనుజుని రావించి ముదరి,బున లంకారాజ్య మిచ్చి భూవుత్రిని గా 
మున ఖొనంగి తాపను(డ బై, వనమున శేగు మిట నుండ నల దింశమిందన్, 

న, అని పలికిన విని యాగ్రహోద్య ద్య గ్ర మాననుం డై దక గ్రీభుం డుగ్రవ్రేత్ 
ణంబుల నిరీశీంచి చందజోసంబు గొని వానిం జెగ'క్రేయుట కడరిన వాండు 
భయంబుగొని నీ కింతకోసం జేల నీపంచిన య ట్లగావిం చెద నని పలికి వలగొనీ 
ననుస్కరించి యనుజ్ఞ నడసి మనో జనంబునంబ టి చిదళ గీ వో పదిబ్బ వ్ర జేశంబునం 
దనమాయ చేత నతిరనుణీయంబుగా నోక్కయా శ్రచుంబు నిర్మించి కపటముని 
చేవంబు దాల్ల్సీ మిథ్యా జసంబు సేయుచు వూనుముజాగరునం౦ంబు ప్రలీతీంచు 
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చుండె రావణుం డంత? పురంబునకుం జని చింతాకులమాననుండై నిద్ర, జేగిం 

చుచుండె నట హనుమంతుండు జూాంబవత్సు టే. ణోపదిన్లమార్లంబున ద్రోణా 
ద్రికీం బోవుచుండ నప్పుడు మొర్గంబునందు. 2887 

మ నృజినాత్శుం డగుకాలనేమి యిచట౯ విభ్నుంబు గావింపంగా 
ద్విజరూపంబున నున్నవాం డితని దోర్వీర్యంబునం జంవీ సం 
ఖజయంబుం గొన రన్ముటంచు సుతు వేడ్కం బిల్వ నే తెంచె నాం 
గ జగత్సా9ణుందు వీచె సర్పనునునోగంధాథ్యు డై వెపయిన్, 2888 

శా.నానాచిత్రచునోజ్ఞ శాంతివిలసన్నత త్రమాలాంచి ళా 

నూనానంతపథ౦బు చందమున నన్యూన ఫ్ర భావిన్ఫుర 
త్సూనాచ్చాదితవృకి పండ మగుచు౯ శోభిల్లుదీ వ్యన్మహో 
ద్యానం బొక్కటి గాననయ్యె ధనదో ద్వ్యానంబు గ్రోడించుచున్, 2869 

నీ, నుందారకుందమూకందపుప్పమనురంక విందుపొనావశేందిందిరంబు 
పరిసకష్టీదాడిమో ఫలబీజఖాదనో న్మదకీరన్భుదునాద నాదితంబు 
లలితరసాల పల్ల వఖాదనో న్మాద కబకంఠకులకంఠకలని నాద 
మభ్ర౦ంకషానోక హీ గ్రనీవ, డి మయూారసంభఘాక కే కారవంబు 

శే, నగుచు నభినవమణిగణస్థగిత కనక, పట్ట భావీ.త మేదినీపద్మ గంధి 
నీలవేణిచందంబున! గ్రాలు చునికీ, నద్భుతానందములు ముది నొనహీల్ల, 2890 

ను, గరినుళా ము న్నలజూంబవంతు. డనుపంగా చేను సంజీవనీ 
కోరణిం జే: జనునప్పు డిట్టిననము[౯” గన్పట్ట దిచ్చోట 'నేం 
డరుదారం గనుపట్టుచున్నయది ఛ్రాంతాత్తుంచ నై ద్రోణభా 
ధరముం కేరెకుశ్ర్ోన దన్బితనొ హృత్సం చేహము౯ గ బ్లెడీన్, 299 | 
యదు సహనునుంఠుండు ముని నేనథరుం డేగుకాలశేమియా కృముమునకు. బోవుట, శ్రుత 

చ ఇది యుకఠాససేంద్రనన మిచ్చట నొక్కవిరించిసన్నిభుం 
డుదితయళు౦ కు మూొనివరుం డుండంగంబోలు సనుగృభ క్రీం ద 
త్పదముల "శీను మక్కీ. వితతంబుగ నమ్మహనీయనురా దినే 

ముదమున చద్రోవచొ 'ప్పెటీంగి పోయెదం గా కని నిళ్చిళాత్తుం డై. 280 
సీ, మాక ందఖర్జూర నాలూరనుం చొర కీంళుకళింళుపానంళ తిలక 

జంబీరజంబూకదంబనింబకదంబ నటక విళ్ఞాశ్వక్గకుటజనీస 
మాతులుంగలనంగ నూధవీథవలుంగ నారంగపున్నా గనాగపూ గ 
శాలకగ్కోలతమాలహిం తాలరసాలసాలాంకోలకోలతూల 

శ్ర, శీలుకృత మాలకుద్దాలవీలునీల, భూ:ర్షక స్ఫూర్ష కార్టన సర్ష కాది 

వివ్షిన్రశరుశో భితం బయివెబయునమ్మ, హోననం బు ప్రవేశించి యవల జనుచు,, 

నీ, నరకుసుమాభుసంపదకు నివానమై బలవై రియుదానవనముపగిది 
ననిశంబు పుణ్యజ నానందకారియై రహి మించునలమై త్రరథముభం 
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నలళు కాదివన వ్రియద్విజోవీత మై నై మిశాఖ్యమహావన౦ంబునూడ్కి 
నిరుపమ్మశే లభూనీలకంఠవిలాన వై భనం బై కొన్యూవననుురీతీ 

శే, నలరుచు నదృష్టపూర్వమై యీ హృదయ 
హోరి మై యద్భుతానందకారి మొని 
'శాంశరుచి నొప్పుచున్నది తీపసీవివీన 
మువాహా యేమందు దీనిశోభాొరీశయము, 2894. 

మ, ప్రసవోర్డి ప్రరజోవిభాతియు మరుద్వ్య్యాధూత శాఖా శిఖా 
వీసరోత్పింగజటాచయంబు కుసుమ ర్పీడాళిరు ద్రాతులుకా 
బసమిటి న్షరియించి నీశ్చయత ప ప్రాయా ఢిమై. బొల్బు తొ 
పసులున్నో'లెం జెలం గు పొదపములం బార్శవ్రంబులం జూచుచున్, 2895 

చ, పురుషులతో? జెనంగోొనిన భూ రిపయోధరభారనమ్రుసుం 
దరతరగాశ్ర లై నయెలనాగలనట్ల తదా శ్రమంబునం 
దరువులతోేం బెనంగొనిన నవ్యఘన స్పబకాభీరానుబం 
ధురరుచరోలపంబుల మనోజ గతిం బరికీంచె న త్రణీన్, 2896 

క్రీ పొదరిండ్లలోన 6 గోల్బులులు శంబరములమూ(పులు నాకుచు ముచ్చటాడ 
దుండముల్ సాంచి వేదండచయంబులు కంఠీరవంబులం గదియ దిగువ 
గాకోోదరంబులు కోడు వేడ్క ముంగుల మూతులు నాకు చ ముద్దు లాడ 
నెలుకలు బిల్లులు నేకమై యొ కొచోట నవిళంకబుద్ధిం జెల్తాటమోాడం 

శే. దక్కీనమృ గ వ్రజంబు లఅండజము లొకట 
విగతజూతివై. రంబు లై వెలయుచుండం 
జూచి ముని శేఖరునిత పస్ఫూ _ర్రిమహిను 
కాత్ర నలరుచు నడుడారి నరిగియరిగి, 2807 నీ, సమ్యకృలితదూతజంబూఫల స్రవ ద్రనథధార చలేజు లే వనుధ చాల 
దరువిటపా ౫ పతత్వూన రాసులు రురుదంపతులకు ( బజువులు గాలం గుంజుూవినిరి తఈకుంజపుంజంబుల. గ స్తూరిమృగము లుత్మ_లిక జూప వై_శూర్యవర్ల కొడ్వలతలంబుల రణ ల్కేకీగణంబు సం క్రీడ సల్చ శే, లలిత కీసల యకునుముపల్ల నమరంద 
గంధము గృహించి శీశలగంధవవాుండు 
పుప్పాడిదుమార మంతటం బాలియ ఘా?ణ 
హోరి యె వీవ నవ్వివీనాంతరమున. 2808 వ. ఇట్లు బహాువిధగుణోవేతంచె నేత మనం కాంతంచై యదృష్టపూర్వశో భారమ షి (0 61. ణీయం నానాతీరులతావితానకలితం ఇ మధు వా వీశత శోభితం బె శుద్ధ QQ. స్ఫటికసవర్ల సుధోపమాననిర లసలిలపూరితదీగి కాసంకులం చ యొప నన్వన ౯ చాలీ 

డా పా నువిలానంబు నంతనంతం గనుంగొనుచు జనిచని తీన్మధ్య బేశంబున. 2899 
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చ. విపులగతి౯ శుకంబు లటువేదము 0 జదువం బికంబు ల 

య్యుపనిషదర్థ జాతము సుయు_క్రిం బృసంగము నేయ శారికల్ 

చఫలత శా, న్రవాదములు సల్బ్పంగం చేంట్లు సుతానగీకముల్ 

నిపుణత. బాడ నొప్పు నొకనిర్శలపర్లకుటి ప్ర బేశమున్ . 2400 

ఆ. కాంచి మానసమునం. గాతుకంబు ముదంబు, సంభ్రామంబు వాల సందడింప 

భయము భక్తి మెజయం బర్జశాలాంతర, సీమ నంచితముగం జేరి యందు. 

పొలుపొంద నెవ్యేన భూతిరుద్రా ములు దాల్చి కాహాోయవ(స్రుము ధరించి 

కవీలనర్ష సవర్ణ విపులజటాజాలబంధ ౦బు శిరమున బాదుకొలివి 

దండంబు సలిలకమండలు లికువంక నలవరించి స్వనాసికా గ, మందు 

జూడ్కు_లు నాటించి సురుచిరయోగాసనంబునం. గూర్చుండి నయనయుగళ 

కే. మరయ నర్ధనిమోలితం బె తనర్పం 

దివిరి జపమాలపూ సలు ద్రిషీకొనుచు. 

గపటముని వేషధారి మై కపటజపము 

సలుపుకాల నేమిని గాంచి సం భ్రమమున. 240% 

కే. అశని నిక్కము మునియకా మతి దలంచి, వినయవినమిత గాత్రుండై విమలభ క్తి 

వందన మొనర్చి వేశలవాగ్వ శేష, మెసంగ నమ్మాయతేససితో నిట్టు లనియె. 

&. మానివశేణ్య యను హూనువముంతుండ మారుతపుత్రుండ౯ా గుణ 

శ్రీనిధి రాఘవుం డనుప జీవదదివమవశొవషధీలత౯ా 

దానుగం జేర దోణగిరి చక్కటి శేగుచుం ద్రోవ దవప్పితి౯ 

దానితెజింగుం జెప్పి కరుణ న్ననుం బ్రోవుము సత్వరంబుగన్ , 2404 

వ మునీంద్రా డప్పి నృడలియున్నవాండ నిన్వనంబున నిర్మలతోయం బె నజలా 

శయం బొక్కటి గల చేని యానతిమ్మని యడిగిన నమ్మాయతపసి హనుమంతున 

కీట్టనియె, 2405 

థు కాలనేమి హనుమంతునితో వంచనో కులు పలుకుట. శం 

cin 

వాయునందన రఘువరున్ణిండు లమ్మణడానకీసహి తుం డై కాననమున 

నుండ రాతసవల్లభుండు జానకీ నెత్తుకొని పోవుటయు రాజకుంజరుండు 

వనచరో వేతుం డై వారాళి బంధించి లంకకు. జనుటయు లత్ముణుండు 

రావణశ క్లిచే రణరంగమున మూర్చ నొందుటయును నీవు పొందుపడంగ 

కే, నవనినాయకుం డంపం ద్రోణాద్రి, శన, కడిమి మెజియ సంజీవనీకరణినామ 

కాషధంబు కే, బోవుట యంత యీను, యోగదృష్టి చేంగనుంగొనియున్నవాండ. 

వ. కవీంద్రా నీవు సర్వలోకహితకరుం డై నరామునకు భృాత్యుండ వగుటం చేసి 

నాకు మిక్కిలి పూజనీయుండ నైతి నమ్మహోత్ముని కార్యంబు నీకుంబో లె నాకు 

ననశ్యక_ర్హవ్యుంటై యుండు శే నిప్పు డొక్కమంత్రంబు నీ కుపచేశించెద దొ 

నిం బ్రతిగ్రహీంచితి వేని నీ కళిష్టలాభ సిద్ధి యగు ధృతీయు మతియు దృష్టీ 

172 

eo 
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ఎలా 

యు దాత్యంబు నెప్పుడు నళింపకుండు సంగ్రామింబున శత్రుజయంబు గలుగ్వ మటియు నమ్మంత్ర ప్ర భావంబున దివ్యావధులు తమయంతేం డాము ఫ్రొడ్ష సూపు నదియునుం గాక మదీ యా శృమంబున నమృతేకల్పంబు లె నపక్యోఫలం బులు సమ్మొద్ధంబులై యున్నవి పీని నుపయోగించి సుధోపమం ఏ నవువేయక గ్ న మండలుజలంబు దాని యూరాత్రి యిచ్చట వసీయించి సంజీవ న్యాదిదివ్యా పుధు లిచ్చట నె యున్నవి గావున వానిం గొని చ్రభౌతకాలంబున యభేచం జనుము మత్చ?సాదంబున ఉణవాత్రంబులోన లంకాపురంబు ప్ర వేశించెద వని పలికిన వివమి శ్ర మధూపమం బె నవానివచనంబు విని యవార్ట్రియునందనుం డమ్మా యాముని కిట్లనియె, 
2407 . మౌనిశేఖర నీకమండలుజలమున దప్పీ దీఆదు నాకుం దడయ కప్పు 

డివ్వోునంబున ప్రద మెచ్చోటం గలిగిన నచ్చటి కరిగెద నానతి 
లంకాపురంబులో లత్షణుం నటుమూర్భ నొందియుండంల నారఘూ త్రముండు వ్యసనియై యుండ నేఫలములు గొని యెటు భుజియింతు నిట నిద వోదు నెటు యు 

32) WY) య పొద్దు పొడిచిన నారాజపుత్రకుండు మనండు గావున నిచ్చోట మసలందగదు మాన కీరా త్రి యెటులై న నుందులుగొన్ని శీఘ్రుజవమున లంకకు. జేరవలయు. 
అని పలికిన గరి మముని, విని యస్పుడు మందహోసవికసీత ముఖుం డై యనిలతనూజునిం గనుంగాని, ఘనతీర గౌరవముమె జటయంగా నిట్లనియెన్. 2409 

రురు కాలనేమి హనుమంతునకు నొకసరస్సును జూవించుట. ఛత్రం 
. ధీరనశేణ్య తూర్పుదెన దివ్ట సరోవర మొప్పుచున్న దిం 
పారంగ ల్రీభ్తుగామి వయి యచ్చటి కేగి సుధోపమానత 
న్నీరము దప్పి దీజం గొని నేర్పున మాకడ కీవ్ర గ్రమృజుం జేర రమ్ము సత్మ_రుణ+ జెప్పెద నీకొకమం త్ర రాజమున్. 2110 * మారుతసుత నీ వచ్చటల గోరికం గడుపార నీరు గోలు నపుడు సాం పారం నయనద్వంద్భీము, నారక మూానికాని ద్రావవలయుం జామ, 211 * అని పలికి యొక్క_శిమ్యుని, మునుకొని తో డిచ్చి పనుప మోదంబున న వ్వునచరపీరుం డతండు చాపిన తెరువున నరిగి యమొకవివి కతలమునన్, 2412 శా,కాంచెం చావని నిర్హలస టిక సంకాశామృతోజారముం 

బంచ్యాస్త వ్ర దరీకృతన్సు టితపద కే ణి కాధారముం డంచతొ_వములచంచరీకొపరివ.జ ౦కారకాసారమున్, 

కీర్ణ కుం జకుటీరరంజితతీరప్ర దేశంబగుదానిందటరువావిటపివిటషపట లభూ పాయ 
భగ ళన్మధురస ప్ర వావా ప్రసరణం 

గ న్న కెందలిరుబొంపంబులు మెక్కి నిక్కి 



యుద్ధకాండ ము. 739 

యున్మ దావస్థ నెక్కానం గుహూకారంబులు సేయుకలకంఠంబులక కొంఠకలకలం 

బులు ౦ ముదనో,స్ర్రమంత్ర తృంబు లై యలర: సురభికుసునవుముకరందరసాసాగీదనపరవ 

శేందిందిరయుం కారంబులు వాౌార్వీటంకారంబులయందం౦బు పాందువపణపం బరి 

పక్షీదాడిషోఫలబీజ గ గ్గసన సముఖ్థసముత్సా వాకీరగీరమావిలాసంబు రమాకు 

మారునియుదారకీ రిక క్థాగానసందేదసొంపు సంసాదింప విరహీణీజనమ్భుగం 

బుల చే.టాడుటకుంజను దెంచిన పుష్ప బాణునిమృగ యాస్థానంబుభంగిం జెలంగు 

దానిమతి యును. 2414 

. నులయమరుత్చోతచలితపుష్పుల తా ప్రసూనసౌరభ సాంద్ర మైన దాని 

బద్య్మ కుట ట్కలమిళ దృంభరన్వన ముల వరరాజుకీ ర్తనల్ పాముదాని 

నుడోవోలో పొలయుపుప్పొడిగంద వడి వనసారసపాణి వై ( జల్లుచానిం 

బృథులోర్మి డోల్లికాప్రే ంఖన, రాలి కాకలనాదములం ద దన్ను 6 బిలుచుదానిం 

‘ గలితవువ్యు.రకోవ శేఫావికీర్ణ ర ,లలితలీతలఇ వాలుకాతలనిచే. 

తాం చితరథాంగసారసక్రాంచమిథున, వారురవముల మిగుల నొప్పారుదాని, 

అనిశంబు నొ శ్రయించినహంసతతులకు పిడక తామరతూండ్లు గుడువ నిచ్చి 

వదలక గీపెట్టు ) కొదమతుమ్మెడలకు విరుల తేనియ లిచ్చి విందుచేసి 

యభ్యాగతుం డై. డె నయలసవాయువునకం గుసుమసౌరభ మిచ్చి కూర్త్మి నెటిపీ 

తనచుట్ల నున్నయున్నతతరులతలను బుష్కరక ణములు పోసి సంచి * 

తే, మత్సకచ్చపన క్ర కృకళారద్విరస నృముఖనిఖలజంతుసం తా నములకు నియత 

మైనయాహార మిడీ శనయఖలభువన, జీవనత్వేంబు తెల్లంబు సేయుదాని, 

సీ, విక చపద్రోత్సల వీత ణంబులు గల్లి రమణీయచ క్ర స్తనములు' గట్ల 

రుచిర శె సేవాలశిరోరుహూంబులు గల్లి నవ్యమరాళయానంబు గల్లి 

పృథుతీరావ ర్త రగంభీరనా భి యు. గల్లి విలసీత కల్లో లవళులు గల్లి 

వితతససె సై కతతలోన్నతనితంబము గల్లి లలితమృుణాళదోర్ష తలు నల్లి 

శె, సుందరాకృతిం గ ౫ కొన్ననుదతివో లెం గన్నులకు వేడ సేయుచు నున్నదానీ 

4, 

క 

మానససరోవరంబుచం దాన మదికి, నరుదు పుట్టించునమ్మహాసరసిం గాంచె. 

ఈగతిం గాంచి వాయుసుతు. డింపు దలీర్పంగ దాని డాయంగా 

"నేగి తదీయ శె వలము నీవల నావలం బాయందట్టి ఫ్రీ 

లాగతి గంధసింధురములాగున భూరిఘనంబువె ఖరిక్ 

బాగుగ దజ్ఞలరి బతి పి పాసితు డై వడి( ద్రాగుచుండ(గన్. 2418 

రుడు ముసలి హనుమంతుని బట్టి మ్రింసుట, శశ 

చింతింపక మును మకరము, పంతంబున దంతిరాజు బట్టిన మాడి_౯ 

అగ నొకమకరి వానూ, మంతునిపాదములు వక్పై మచ్చర మొప్పన్. 2419 

. ఇ ట్లతిఘోరరూపిణి మైనమహోగ్రాహి మునిద త్రశాపవి మోచసంబు గావించి 

pres యని ప్రారించుశై వడి సమ్మహోవీరునిచరణంబులు వట్టిన దాని నిలో 
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కీంచి బలవంతుం డగుహానుకుంతుండు వ్యజ్రాశనిసమస్పర్శం బెనపాలం౦బున 
దానిదంతంబులు విజుగం బృహరించి వై నతేయుండు మహోసర్సంబుం బో 
దీళ్లునఖంబుల గథోరకంటకభరితం బెనదానినాలుక వెలికిం బెటికి వై చిన 
నది యంతటం. బోక్ రయంబున, 2490 

ఉ, అంబుచరంబుబల్మి మెజియం బటుదారుణత ప్పలోవాపిం 
డంబును లోలె. బావని ననంతపరాక్రమదుర్నివారు శీ 
ఘ్రంబునం బట్టి మ్రింగె యలుకకా మునివల్లభద త్తశాపరో 

గంబు వారింప భేషజము గాంతమెయిం డగ మ్ర్రింగు కై వడిన్. 2421] 

సీ ఆసనుయంబున ననిలతనూభవుం డింకనేమి చీయుదు నెద్ది తెజంగు 
దారుణగ్రాహిణి తప్పక నను బట్టి దిగిచి మ్రింగ దొణంగె దీని చేతం 
జూనంగ వలసెనో జనవల్ల భుని కార్య మెట్లగునో తమ్ము డింపు మిజియ 
జీవింప కున్న ను గీ వవానరచమూసహితు డై పొలియునో జనకవు త్రి 

శే, ఏభునిపా టంతయును విని వినుతి నొంది, చచ్చునో సూర్యవంశయశరబు కీశ 
నంళకీర్రి నళించునో పరంగ దైవ మేమి గావింప నున్నదో యింకమింద, 

రధ సానునుంతుండు వెంసలిగతృ్భంబు చించి 'దొనీం జంపుట. త్రుధద్దుం- 

వ, అని యించుక విచారించి కలవళింప నేలయిప్పు డల్పగాత్రుండ నై దీనియుదరం 
బు ప్ర వేశించి వధింతుం గాక యని నిశ్చయించి యంగుష్టమాత్రుం డై- గరళపు 
ముద్దయుంబో లె నుంతుచు - గాడాంధ కారభారిళ గృుహాసదృళం బె నదానికుశీ 
లోనం బ్ర వేళించి నుహోర్హ వమధ్యంబునం బరిభృమించుబడ బొనలంబు చందం 
బున చేర్చుచు శరీరఠంబుం బెంచి వజ్రాయుధసం కాళంబు లె నకరరువాంబుల 
దానియుదరగతం బు లై ననరములు శ్రోంచి నెమ్లులు చూర్షంబులు వేసి మాం 
సంబు జెక్కీ సంధులు నుజుము గావించి ప్రేవులు ముద్గచేసి యూవిరి వెడలి 
రాకుండ గంఠబిలం[న కడ్డ౦బుగాం దోచిన నమ్మకరి తదీయ వేదన సహీంపం 
జాలకొ యిది నోకు నటుగునాహోరంబు గాదు దీన నిక్కాంబుగా మరణంబు 
సిద్ధించు నని తీలంచి యు ల్లోలకోల్లోలం బులు కడలకుం బలిన నమ్మవోసరోవర 
మధ్యంబునం బరిభ్రమించుచు నూవీరి వెడలక కోండొశ నేపునకుం బంచ 
త్వంబునొం దె నప్పుదుతడీయవదన కర్ణ నాసారం ధ్రవినిసన్సు్రంతశోణితధాగాప్ర వా 
హంబున నవ్మహాసరోవరసలిలంబు సీందూరితం బయ నంత నమ్మరున్నంద' 
నుండు దానీయుదరంబు భేదించి వెలుపలికి నిరమించి ఘోరం జె ననుకరి 
కరేబరం బీడ్చికాని కీస్రుంటునం దశ్సరోవరతీరంబుంజేం ర కనీకాంగుంణ ఘనీ భూతం కై ననీహోరంబు విరియ దట్టి ప్రకాశించుచున్న చౌలదివాకరునిపాలు 
పునం చేజిరిల్లుచు విధుంతుభవశగవినిరతంం డై నశీశాంకునిపొంకంబున నతి ౧ వ్రేయదర్శనుం జై యుప్పి నంత. 2 128 
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ఎరడు ధా న్యమాలినికి మకరరూపంబు వదలి యప్పరోరూపంబు వచ్చుట. శుఢులా 

౭లా . తనయచిరత్వంబు దలంగం బెట్టి తనుత్వ మరుదారం గ కొన్నమెజుంగుభంగి 
సతతంబు గగనసంఇభారంబుపై రోసి ధరణికి వచ్చిన తారపగిది 

నందనోద్యానంబునం దున్కి మాని యుర్వర జనిం'చెడుకల్పవల్లి మాడి 
ముజ్జగంబుల నెల్ల మోహింపం జేయంగ స్మరుండు పంవీనపుష్పుశ రముకరణిం 

తే, దనోవు 7 గైకొని వెలికి వచ్చినసరోంబు 
బింబికనునోజ్ఞ కళికీరణంబురీతి 

మాక రాంగంబు విడిచి యనముకరి యపుడు 

సుందరాకారయునతి మై చూడ నొప్పె. 2424 

. బంభరీభూవీ.తపం కరుహూంబులు నలువొప్ప నయనాననములు సే 
జలభంగసంచలచ్చారుచ క్రంబులు రముణీయకుచనితంబములు సేసి 

భూరిసౌరభలుబపుష్పంధయ శేణీ తీ ర నజడయు నూంగారు సేసి 
పొందుగా నిరిసేన కెందవ్శి జేకులు చరణయుగ్తాధరోష్ట ములు సే 

తే, మొలకనవ్లలు నునుదొడ లస్టలుంద చెక్కు 
లలరునాభియు గలదు లే దనెడుకౌను 

వజల సామోత్కరించిన సరసిలవ్షీ 

వై ఖరిం జెలంగు ఛున్నయవ్వనితం జూచి. బ్రకేలీగ్ 

ఉ. మారుతి యేమిచిత్ర మిది మాకరరూపము మాని భూరిలే 
జోరమణీయమూ వ్ యగుసుందరి యె కన నయ్యెడి న్య్యరు 
త్పారసనేత్ర యో భుజగచంప ఏకగంధియొ యకు'కాంతయా 
చాకుజలాధ'చేనతయు జన్వని యంచు దలంచు చుండ (గన్, 2426 

చ. అతులసువర్ల రత్నరచి"తార్క_స మానవిమానరాజ ను 
ద్భుతగతి చెక్క కారె రెజటుంగుపోలిక నింగి వెలుంగ6 జేయుచుకొ 

స్మితరుచిజాల మవ్విపీసే సీమకు వెన్నెల లేటం జూపంగాలి 

జహీరతం బల్కెం బావనికీ సాంద ద్రసుధారసథార లొల్కలోన్, నిశ 

ఉ. మారుతి నీప్రసాౌదమున మాకరభూపము వడి నేంటి కీ 

చో రమణీయభంగిం గడుసొంపుగం దాల్చితి దివ్య దేహా మిం 
పారం బూర్వజన్య్మ సుకృ తాతిశయంబు ఫలించి దుగఖముల్ 

దిణ గృతార్థ నై త్రీ నింక చేవజగంబున' కర్థి చేగదన్, 2427 

సీ, అనీలనందన యిది మునితపోనని గాదు దితిచచూయావినిర తవసంబు 
దళకంఠుపనుపునం డాటశేయసుతుండు శనమాయే దీని దగ నృజించి 
తాపస వేషంబు. దాల్చి నీకంతరాయము సేయ నిచ్చటి కని"పె పె. నిన్ను 

వ్ని మూటలు సీవు విశ్వ నింపగ రాదు తెగున్లవన్న Ay: 

సి ea 
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శే, ద్రోణధా శ్రీధరమున కీత్రోవ నేగి, కోర్కి దివ్యావధంబులు గొని రయమున 
లంకకుం జని సం వ్రీ తి లత్మణునక్కునిడి బ్రతుక+ జేసి సత్కీ_ర్హి వడయు నుయ్యి 

వ. కవీంద్రా యేను థాన్యమాలిని యను వేరం బరంగునపష్పర॥8 కాంతను మహోత్తుం 

డై నశాండిల్యముని శాపంబున నీసరోవరంబునందు నుకరినై యుండు కెటింగ 

యున్న వా డగుటం జేసి రావణుండు నాచేత నిన్నుం జంవించువాండై మారీచ 
నందనుం డై నకాలనేమి యనువాని నుహామాయు నొక్కరాతసుం బనిచిన 

వా డిమ్మా యాననంబు నిర్మించి కపటముని వేషం బు6 దాల్చి యుపాయబలం 

బున ని న్నిచటికిం బనిచె చేను శౌపనశీంబుననజ్ఞాత భవత్నభావనై నిన్నుంబట్టి 
మ్రింగితి నీవు మహాబలవంతుం డగుటంజేని నన్ను వధించి కుశలి వై తీరంబు 
నకుం జనుదెంచితి వేను భవత్స్రసాదంబున మునిద త్త శాపవిము_క్త నై ఘోర 
గ్రాహీరూపంబు. బరిత్యేజించి యెప్పటియట్ల దివ్యకూపంబు ధరించి కృతార్థ 
నైతి నింకం బురందరునికొలువునకుం జనియెద ననుజ్ఞ యొసంగు మని పలికిన 

విని యమ్మరున్నందనుం డాళ్చర్యర సావిష్టచిత్తుం డె యవ్వీరారోవా కి ట్లనియె, 

కొ, శనుభూషణులు జికేంద్రియు, లవాలాత్తులు పుణ్యు లతిడయూాళురు మౌొనుల్" 

కమలేకుణ శాండిల్యు(డు, శమము విడిచి నీకు నేల శాపం బిశ్చెన్. 2481 
క, అని యడిగిన నద్దివివ, ద్వనితామణి ముద్దుగుల్కు_(బల్ము_లం బేనెల్ 

చినుకంగ మెల్లన నట్లని, వినిపించెను దనదుపూర్వవృత్రాంతంబున్ . 2482 

ఇధరు ధాన్య మాలిని తనవూర్వనృత్తాంతంబూ హనుమంతునకు జెప్పుట. ఉ్రుతుం- 

ఇాలోకస్తుత్యచరిశ్ర శంభుసభ నాలోకింప నే నొక్క నాం 

డాకై లాసనగాధిరాజమున కుద్యతీ పతితో నేగి య 

సోకప్రాఢిరు లాస్య్థము ల్పలుప సంతో సిల్లి మన్నించి నా 

కీకళ్యాణవిమానరాజ మొసంగె౯ హేమాద్రి ధన్వుం డొగిన్, 2488 
చ. అది మొద లేను శంకరునియానతి ₹ కొని దీని నెక్కి స 

మ్మదమున సర్వలోకములు మౌానుగ నిచ్చలు సంచరించుచు 
న్వదలక యొక్కనాండు కవీవర్య మనోహారపద్మసౌరభా 
న్నడ మగునిమ్మహోసరసి వారివిహారము సల్పుచుండంగన్. 2434 

చ, అపరిమిత ప్రభావుండు మహామవాడు న్యృగచర్మధారియు 
న్లవిలజటాచ్చటాధరుం డక ల్మవభూతివిలి _ప్పగాత్రు డై 
తపనునిక్రైవడి౯ దెస లుడ గృరుచి న్వెలుంగంగం జేయుచు౯ 
దపసీ మొకండు నాకడకుం దప్పళం చేర వచ్చి యిట్లనున్, 2485 

జే, ఏను కొండిల్య నామమునీశ్వరుండ, దూరమున నీతనుద్యుతిం బాజుం జూచి 
చక్కనిమెజుంగుదీగాయో చంద్రకళయొ, యని పరీత్సీంస వచ్చితి నబ్బవదన, 

సీ, మాహానగాత్రి నీమోమున కెన మైనజలజాతచయ మిందుం గలిగి యునికిం 
గునవలయగంధి నీకుచములతో సాటి యగుచ క్ర వాక ౦బు లలరు చునికీ 



ee 

క 

చ, 

యం 

యుద్ధ కాండ ము. 748 

నెలత నీనిడుద సెన్నెటులకుం దుల మైనమృదుల శె వలలతల్ చొదలుచునికీ 
గజరాజగమన నీకనులకు జో డై ననీలోత్పలము లిందు నెగడు చునిక్ 

. నీసరోవరలకత్మీతో నీను పూని 

తమ్ములు మునుంగ జ క్రముల్ తల:గి పాణి 

శై వలము దూలం దొనలు సంచలత నొండ( 

గలంచెదవ యేమి చెవ్వామా కాంత యిపుడు. 2487 

సుదతిరొ దాచ నేల నిను. జూచినయప్పట్నుండి మన న్శథుం 

డదయత: దిగ్భబాణముల నారటపెట్టంగ సా? ఢై రమే 

న్వదలితి నింక జ నొకతుణం బయిన న్నిలుపోపం | జూల నీ 

యధరసుభారసం బొసంగి యంగజ తాపము దీర్పవే దయన్. 2488 

మానినీముణ్ నీదుమధురాధరము గన్నయంతీనే యనురాగ మావహి 

శుకవాణి నీకురుల్ చూచినయంతనే ఫఘునతరమోహాంధ కార మొద వేం 

గలకంఠకంకి నీకనులయందము. జూచినంతనే చపలత్వు మంకరిం చె 

నలినాయతావ్నీ నీనడుముంజూచినయంత6 బలువుటు నొడలం గంపముజనించె 

. రమణి నీవీనవథో రుహానములం జూచి 
డెందమునం గొంతఛైె ర్యంబు నొంది యున్న 
వాండం గాంగిట గదియించి వలపు మంచి 

యింపు సౌంపార రతుల. చేలింపు మబల. పక్ష89 ల్ 

. అని పలికిన నేను భయకంపితాంగి నై వినయంబున నమ్మునివరున కిట్టంటి, 

అనఘచరిత్ర, పాపనిలయంబు తపక ఫలహోని హేతుకం 
బనవరతేంబు ఫఘోరనర కాస్పదము న్బుధలోకనిందితం 

బును గులధర్మ్మ నాశ కరము నృరలోకపథావరోధకం 

బును వెలయాలీపొందు మిముబో6టి మహాత్తులు గోరం బాడియే, 2441 

నొ విని యముని నాధుడు, భౌవ వజపరిము క బాణ చాధితు. డగుచు౯ా 

గేనలపరితా పరిబున, నావదనము జూచి పలికె నమ్రుం డగుచున్ 9442 

పడంతిరొ నీకటాతుశరపాతీవిభిన్నహృదంబుజుండ నై 

బడలితి నోరగీం జూల నింక బంధకి వౌనినుం. బొంది ప్రాణము 

లిడువక నేండు గాచికొని వెండియు భూగితపంబుపెంపునం 
ఖడయంగ రాదె పుణ్యము దినంబును ఫావనధర్ష్మ్య సంపదన్ 2448 

కోమలి నే నేడు నీవు ననుగూడక కానని త్రోచి పుచ్చినం 
గామశితా, స్త్ర పాతీమున గాసిలి ప్రాణము సల "'చెంతయు౯ 

బ్రేమ సుధార్షదృష్టిం గని వేడుక మోజు. బరిషషజించి భా 
వామధు రక మేర్ప్చడంగ సంగమసౌఖ్య మొసంగి ప్రోవవే, 2444 
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వ. అని పెక్కు తెజింగులం ట్రౌర్ధించిన వమూాజువలుకంజూలక యియ్యకొని మునీం 
ద్రాయే నిప్పుడు రజస్వల నై యున్నదాన నేండు ప్రథమదివసంబుదిన త్రయంబత్రీ 
తంబై నపిన్ముటం బరిశున' నె నాలవనాండు మాయొద్దకుం బజి తెంచెద నందా 65 దాల్మి వహించియుండవలయు నని పలికీన నత్తాపసేందుండు సమ్మతించి 
య భేచ్చం జనియె నంత నేను గంధ మాడనపర్యేతంబునకుం జని యందొక్క_ 
పుహ్పోద్యా నంబునందు. జం ద్ర కాంతశిలా ఫఅక। ౦బుమిోంద సుఖానీన నై వీణా 
దండం బంకించి పాణిపంకజరత్నకంకణరుణరయుణ త్కారంబు తాళమానం 
బులు దెలుప దరుణపల్ల వసుకుమూ రాం గుళుల చేతః దంత్రులు మిటుచు రాగ 
సంపద లేర్పడ శుతిమునోవారంబుగా గీతప్రబంధంబులు పాడుచుంటి నంతకు మున్నా రావణుండు దిగ్చిజయార్థం బరిగి చై వయోగంబున నాంటిశేయి సీనా సమేతంబుగా నమృహామహీధరంబుమింద విడిసి యంత నంత నప్పర్వతవిలా 
సంబులు గనుంగొనుచు నేకాంతంబుగా. జనుబెంచి నాయున్న పుప్పోద్వ్యానంబు ప్రవేశించి మధురం జై నమదీయగానస్వనం బాలకించి భీఘ్టంబున నాకడకుం జనుదెంచి తదీయ భయం కరరూ పసందర్శన సంజాతభయభ్రాంత నె వాతాందో భితనూతీనవల్గీయుం బోలె వడంకుచున్ననన్ను విలోకించి యంగజరాగమత్తుం డై యిట్లనియె, 

2445 మ,కవులాశ్షీ విను మేను రావణుయ లంకానాథుండ౯ా దోకి ప్రా 
పమహోద్యప్రుండ సర్వదై త్యవిభు (డ౯ా భా షే శవిశ్రా,ణిత్రో 
త్తమనానావరుండ౯ా ద్రిలోకజయ ముద్యుచ్చ క్రిం గావించి దు 
న్రమలీలం జరియించువాండను ముహాధన్యుండ నే నన్నిటన్ , 2446 

ఉ. కాంతరొ యేమి చెప్ప నిను. గాంచినయప్పటినుండి బల్విడి౯ 
గంతులతాంత శాతశరకం పిత గాత్రుడ నైలి నింక నా 
కెంతయు నీదు మోవిమధు విచ్చి కన్రుంగిట గారవించి న 
ల్లింతలు సల్పి వేడ్క రతిశేళి నను న్వెలయింపు మి త్రీన్. 2447 సీ వారిచక మటిచేత నవలం వట్టననన్ను. జెలి నీదుదఘనంబుచిక్కు వజ గోత్రారివజృంబు నోట మోటిననన్నుం గలికి నీచూడ్కులు గానీపఆ శయముల( శై_లాసశెల మె త్తిననాకు గటిత్ర నీపాలిండ్లు భునతం జూచె భుజగలోశకాధీశుం బొడిచి గెల్చిననన్ను వెలది నీవేనలి వెతల బై శే, వనిత నాపౌరుమంబు సర్వము నడంచెం జారుభవదీయసుందరాకారలీల నీకు దాసుడ నైతిని నెనరు గల్లి, సురతనుఖ మిచ్చి ప్రోవుము సురభిలాంగి. 

శే, అంబురువాపత్ర నేత్ర నాయంతవాండు, బంటుగతి వేండుకొనినం గాదంటి వేని యవనిలో రతిసారజ్ఞ 'లైననతులు, నిన్ను నిందింపళే యవినీత వనుచు,. 2449 చ. అని యిటు వల్మ_ నేను నయమార దశానన కీ రజస్వల 
న్నను గదియంగ రా దనిన నవ్వుచు వాండు రజస్వల ల్నరాం 



em 

ఖీ 

యుద్ధ కాండము, 745 

గనలును మద్య సేవినులు గల్లినచోం గడు లెస్స మాకుం గృ 
మ్మినతీమి నంటి కాంతల రమించుట ధర్మము జెత్వపాళికిన్. 2450 

అని తమకంబు పెంపున దశాస్యుండు న నృలిమి౯ గ్రహించి గ్య 

క్కు_న మధు రాధ రామృతము శ్రోలుచు వుర్మముఐం గలంచుచున్ 

దనియక పెక్కుగాఢసురత క్రియల న్నను గాసిపెక్టైం బె 
ల్బన సలిలాశయం బటు లులాయము సొచ్చి కలంచునై నడిన్, 9451 

- ఇట్లు శిలోచ్చయకఠీనవి గ హుం డై నరావణుండు భోగించివిడిచిన నేను మహా 
వాతలోలితపుష్పులతయుంబో ల నాకంపితాంగి నై బడలి యుంటి నప్పుడు 
నాకు సదోస్టగర్భ ంబున శె సంకాశ బేహుండును ఫఘనారావసమనిస్పునుండును 

భోగీం ద్రభోగ కల్పిదీర్భ పావాండును విశొలశిలాఫబకసమానవతఠ్సుండు నగు 

నొక్క_పుత్రుం డుద్భవించిన నక్కు_మారున కతికాయుం డనునామం బిడి 

వానిం దోడొ,ని రావణుండు మ జనియె నంత నేను దివసృత్రయం 
బతిక్రమించిన నాలవనాండు కృతాభిషపేక నై ధాతపరిథానంబు ధరియించి 

ముణీగుండన వువ్పదానుచందన్ ద్రవంబులచేడ్ నలంకృళతాంగి నై మనోవారా 

'కారంబుతో ఇాండిల్యునికడకుర జని నుహాత్మా పరిశుద్ద నై చనుదెంచితి 
నింక సావలన నిష్టోపభోగంబు లనుభవింపు మని పలికిన నమ్మహాత్తుం డతీతా 
నాగతనృ త్రాం'తౌ భిజ్ఞుండు గావున నునంబున రావణకృతర్ణిం బంతయు నెటింగి 

కోపారుణితలోచనుం డై నా కిట్లనియె. 2402 

వనజాత్నీ నాయొద్ద వ ర్తించుచుండి నీ వన్యునిం బొందుట యర్హ మగుచె 

చలితమానసు యడ న్. కులట వానీమో౭ద వేడ్క_ంజేసీతి నెంత "నెక నైతి 

జలధరచ్భాయలు చంచలాదీ పులు జల శేఖ లతినలసంగమములు 

తేజంబునకు గాఢతిమిరంబునకు. బోలె. గులటలకును చాససులకు. బొందు 

'తే.గలుగ బెప్పటికై నను గతిత నీదు, వదన మివ్నీంప దోనంబు వచ్చు మాకు 

క, 

చ, 

రూపగర్వంబు నీకింత 'యేపు దెచ్చె, మకరి వై యుండు మింక నిమ్మడువులోన, 
కను గానక ని న్నిటు చేసిన దుష్టుందు బంధుసుతసచివసహి తముగా 
ఘన సంగ్రామంబున రిపు, జనముల చే గూలు నింత సత్యం బబలా. 2454 

అని యిటు కాస మిచ్చిన భయాకులితాత్త క నై వడంకుచు 

నృణతజన ప్రసన్న యపరాధ మొకించుక లేదు నాయెడ౯ 
దనుజు(డు మూర్చండై బలిమి దర్పక కేళి యొనర్చి యేగె స 
జనులు ప్రశాంతచిత్తు లిక శాపవిము క్రి యన్ముగహింపవే. 2455 

. నా విని మౌనిభ ర్త కరుణ న్నను జూచి నుచేభ యాన నీ 
కీవిద్ధ "వేయివశ్సరము లేగినపీమ్మట రామదూత యా 

పావని వచ్చు నిచ్చటికి భవన్యగతి న్బనిం బూని యమ్మహో 

పావనమూ_ర్థిచే. గలుగు బట్టుగ శాపవిమోచనం భొగిన్, 246 
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వ. అని పలికి యమ్మహోముని య భేచ్చం జనియె. వర్మ? 

క, మునినాథుం డన్నచందం, బున నీవే నాకు శాపమోతుము గలిగె 

న్విను మతిక్ళ తార్థ నైతిని జనియెద నే నింక శృక్కసదనంబునకున్, బశ 

క. అని పల్కి ఛాన్యమాలిని, దినకరకులుభృత్యవరుని దీవించి వెస౯ా 

జనియె నటు మెబు(గు మెజిసీన యనువున నెమ్మేనికాంతి యాశలం బజువన్, 

తే, అంత. బవమాననందనుం డతిరయమున. 

గపటముని వేషధరు6 డై నకాల నేమి 

కడకు. బోయిన నవ్వీగుం గాంచి యతండు 
పలి క గపటమాధుర్యంబు బయలుపడంగ. 2460 

చ, అనిలతనూజ యంత దడవాయె జలంబులు గోలి వచ్చి శే 
గొను మింక నుంత్రరాజమును గూర్మి నొసం7గెద దీన నుందు లొ 
యిస్టనం గన వచ్చు దీని నయా గురుదశ్నీణ యొద్ది యన్న న 
వ్వనచరవంశ వర్యుం డనివార్యపరా క్ర మదుర్నివారుం జ డె. 2461 

క, గురువుం త్ర ౦బున కెన యగు, గురుదటీ ణ రుస బోలు! గొను మదెనీకుల 
గురుదత్నీ న యిచ్చెద నని, గుకుముస్టీం బొడిఇె వానిగుండియ లవియన్. 2169 

-ంధర్టు పహూనుమంతుండు కాలనేమిం జంపుట. శ్టుఢుంా 

వ. ఇట్లు క లోరదంభోళిధా రాసం కాశమరున్న౦దన మున్షీ ప్ర హోర భి న్నవత్వుం డై 
యామారీచనం వనుండుకో)ధావిష్టచిత్తుందై తత్త ణంబ కృతి, ముముని'వేవంబు! 
బరిత్వజించి నిజరూపంబు దాల్చి వ్రత్యగ గ నిశితా గ్రం బైనమండలాగృంబున 
నాను గీ గ్కివసఖునివతుంబు వేసిన నతండు బెండు సక గండుమిగిలి "యాగ 
హోదగ్రుండై యు గృత్రి త్రికూలకల్పం టైనకరతీలం బెత్తి దురాశ్తా నీమాయ 
లింకం సనీగొన వివి "మదీయ పాణి ప ప్రహారంబు 'గొనుము దీన నీకుం జూవు 
సిద్ధించు నింక నెక్కడి శేగ వచ్చు నని ర తర్జించు చు 'బెడతల వ్రేసీన వాం డొల్లం 
బోయి మెల్లన( చెలిసీ యొ క_పలీ, హాపం౦బు దాల్చీ పయనండాతవాతంబుల 

దూలం దోలుచు నిశాతనఖంబుల వచ్చుచు బ్రచండతుండంబునంగజ చుచు 
విజృంభించిన వానియాటోపంబు జూచి సహిరపక యమ్మహాబలనందనుండు 
తండీ డ్రీయనువున బల వేగంబు లంగీకరించి మహోద్దండ కాలదేండసదృశంబులై న 
నిశాసనఖంబులం జీజుషు నశనీపాతకల్పం బె నతళోరముస్షీ బొడుచుచు 
మహేండ ధ్వజ సన్ని భం బై నదీర్భ వాలంబునం దట్టు చు. దరణనఖతుండపత 
శ్రుంబులు విజిచి నుగ్గునూచంబు సిన వా డాపర త్రిడూపంబుమానిదంస్టా 
కరాళ భీషణం క చై నసీంహాకారంబు దాల్చీ సటాసంచలనసంజాతవాతూలసము 
ద్ధూలేజీమూకత వ్రాతుం డై వనద్విపంబులు భయంబునం బజవం గలోరకంశత 
హేంకారంబు( చేయుచు రభ సాతి రేశంబునం గవిసిన నప్పవననందనుండు ఖర 



యుద్ధకాండము, 14? 

భంబులీల నవలీల వానిమిోంది కుణికి ముస్టీపాతంబున. దదీయదంప్ట?లు వ్జు 

గం బొడిచి సటూజూలంబు. బెటికివై చి నేమ్ములు విటుగం బొదంబులం దన్ని 

కరతలంబున శీరంబు పగులవన్రే సీన 'సద్దానవుం డారూపంబు చాలించి స్వకీయ 

మాయా బాహుళ్యంబునసు గీ వుండై చను దెంచి అక్షుణుండు మూూర్న దేఖి దళ 

గ్రీవునితో న్యంసమరంబు గావించుచున్నవాం కింక సంజీవనీకరణి "దేవల 
దిచ్చటనుండి గ్రమ్మజు లంక్రకుం జను దెన్మని పలికిన విని హానుముంతుండిదిరాతు. 

సమాయ గాని నిక్క_ంబుగా సు గీ గ్రీవుండు గాడు వీనిమాటలు విశ్వనసింపం దగ 

దని నిశ్చయించి గంధ సింధురంబు పై స్ప క లంఘంచునింగంపుంగొదముభంగి వాని 

మోాంది కుటికి తదీయదంతంబులు రాల నెమ్థులు విఖుగ శిరంబు పగులం జరణ- 

జానులాంగూలముస్టి ఘాతం బుల బడలుపడం చేసిన వాం డమ్హాయాసు నీ వ. 

భూూపంబు విడిచి నిజరూపంబు దాల్చీ కోదండంబు గొని కాండే ప ప్ర కాండరబు 

పరంగించుచు. నొండొక సేపు నానొప్ర మ కారంబుల భండనంబు గొవించె నప్పు 

డవ్వనచర ల్రెస్టుండు కాలాత్యయం భనం గారస్టంబు చెడు దడవు గాకుండ 

పని వధింపవలయు నని తలంచి లయకాలరుదమూ _ర్రితెజంగున కౌద్రరసో 
ల్లాసభాసురుం డై వాలచలనంబున6 దదీయశర పరంపరలు విరియందట్టు చునద్ద 

నుజూధముని గందం బడం ద్రోచి దాను మిరాందై. జానుకూర్చర ముష్టి ఘాతం బుల 

సరాషంగ సంధులు నొప్పించి చె హీనసతుగం జేసి ని మదనింధురంబు “కనులనాళం 

బుం బోలె వానికంఠనాళ ౦బు ద్రైంచి వధించి కాలు (ప్రోలికిం బుచ్చి విజయ 

ఖవ్మీవిరాజమానుం డై ద్రోణళిఖరిమార్షంబుం బట్టి వోతిత్వరితగమనంబునం 

బోవుచుండ నప్పుడు, . 9463 

సీ, కిన్నరపరివృఢ క క్రీ శాసరోవర స్టీమితీసాగంధ్యగంధము గ గ .హీంచి 

నిర్మలమండాకినీస రిత్మల్లో లధృత వారశకరార్డ )త వహిరచి 
రనేణీయతరమై త్ర త్రి రథవనంబున గల పువుటీరముల చెంత. బొంచి వొంచి 

మానస కాసారమహి తపదోత్పలకుసుముపరాగంబు కొల్ల లాడి 

తే, నిధువనశ్రాంతేకిన్నరమిథుననిటల,కలితనూతీనఘ ర్థాంబుకణము లార్చి 
సమరసంహతబంధుర శ్ర, మము వాయ, దనకుమారుని వై ప్చెననిలు. డపుడు. 

చ, అట జని కాంచె వాసరకులా డి దుగ్గపయోధివీచికా 

పటలబృహత్ప్సయ 'కణవివర్థితసాంద్ర దప్ళాలసాలముక్ 

గటకచర త్రరతు గజగండక భ ల్ల మృగం ద్రకో్లముళా 

దటరువాజీవనౌషధిలతారుచిజాలము దో/ణ కై లమున్ , 2465 

రదు సానుమంతుండు ద్రోణ్నాద్బిం గనుంగొనుట. రతం 

వ ఇట్లు విలోకించి యమృహామహీధరం భక్తిం % 466 
నీ, వారినఖదళితసింధురకుంభ విగ ళితమా _క్రికాలంకృతమార్షములును 

గిన్నరదంపతీ శ్రీడావినోదాభి రామనిగ్జ రజనస్తోమములును 
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శే, 

శే, 

సౌదానునీలతో సంకాశదీ పకాంచనలతాఘావీ.తసానువులును 

వృత కాఖాగళ ద్వ పృతుసన్నిభ సుమా స్తీర్లమనోవారాధిత్యకలును 

రమ్యుమణిమ యభాతుపరాగపటల, పాటలీ కృత వివిధభాభాగములును 
ధరసరిద్భంగచటులమృదంగనిస్వ, నానుకూపనట న్మయూ రాళి గనియె. 2467 

పట్టు 'లచ్చటికందువ లెల్లం జూచి యలసుపే.ణుండు "చెప్పినయట్టిమందు 
లరసి కనుంగొన వేగ డాయంగంబోనవు, నంతలోపల నవి య దృళ్యంబు లయ్యె, 

వ. అప్పు డప్పవననందనుండు చిం తాకులితమానసుండై యప్పరగ్టీతంబున కిట్లనియె, 
చ, 

చే, 

నగవర యేను రామునకు నమ్మినబంటం దచాబ్హ6 బూని సొం 
పుగ భవదీయశ్ళంగమున( బొల్బుమవశొవధము ల్లొన న్వడి౯- 
నుగంటిమి మాజి వచ్చితిని మందులు వ్రీతి నొసంగు మింగ నీ 
కగణితకీర్రిలాభ మగు నవ్విభు కార్యము దీర్చినందునన్. 2410 
అని నయ మారం బల్కి_న నగాగృణి మిక్కిలి గర్వితాత్తుం డై 
మనమున కళంకం బో విడిచి ముందులు వేగ మొసంగకున్న న 
వ్వునచరవంళవర్యుం డనివార్యమహాగృవాదుర్ని రీత్యుం డై 
కనుల మిడుంగుజు 'ల్పెదర గ్రుమ్మజి నిట్లని పల్కె దానికిన్. 2471 

* పలుమజు మందు లిమ్మనుచుం ట్రార్ధనం జేసీన నీ వొసంగు చే 
కులిథము చేత 'వ్రేయం దగు కొండలు మె త్తనిమేలిమాటల౯ 
దలంకు నె కర్కళత్వ మది దప్పునె ని న్చెకలించి దోర్భలం 
బలరంగ లంకకుం గోని రయంబున చేగెద నేండు చూడునూూ, 4472 

రుడు హనుమంతుండు ద్రోణశే లంబు గొని లంకకు నచ్చుట, శ్యుణుం 

, అని పలికి యా ప్రభంజననందనుండు ప్రావృట్కాలజీమూ తంబుకరణి విజృంభ 
మాణకశరీరుం డ్రై యవక్రపరాక్రముంబున జగ త్రయంబు నాక్రమింప నుప క్ర 
మించిన త్రివికృమ దేవునిమాడ్కి నద్భుతదర్శనుండై చతుర్దశ భువన భారధా "కే 
యకాద్ర, వేయసమానసారం బె నవాలంబు దిరుగం జుట్టి యట్టహోసంబుం జేసి 
త ల్లినారాయణు౦డు మందరాచలంబు నుత్చాటించిన తేజుంగ్ నన వహోమహీ 
ధరం౦బుం 'బెజీకీ ప్రళయ కాలధా రాధరంబుభంగ్ నొక్కమహాధప్టుని గావించిన, 

. అవనిమండలము చక్రాకృతి. జలియింె దిగ్గజంబులు భీతి దిమదిరిగెం 
గిటీకచ్చపాహుు లుత్క్టభయంబున_మొ బగుల కై లవరములుకల గంబడియె 
నింగీయు దిక్కులునిబిడంబుగా మో, సెం బొంగి పయోనిధుల్ పొరలంబడి యె 
దజణుచుగాదివినుండి తారక ౦బులువ్రా ల గృహగణంబులు మింట గతులుద'ప్పె6 
బంచభూతంబు లథికవిభ్రాంతి నొంచె 
ఖచరభూతంబు లన్నియు గాసివడియె 



ఇలా 

యుద్ధకాండ ము, 749 . 

భీకరా'కారు డై మరుల్సి/యసుతుండు 

గిరివరము వాలమునం జుట్టి పెలుకునపుడు. 2474 
వ్ ట్లఖల భువనభ యక రంబుగా నిరువది యోజనంబులతనర్పును నూజు యోజ 

నంబులవెడువునుం గలయప్పర్వతం బుత్చాటించి కరంబుల నెత్తి శిరంబున 

నిడికొని నిరంకుశ ప్ర తాపంబునం 'బేజరిల్లుచు గమనోన్లుఖుం డయ్యె నప్పు డద్ది 

వ్యావధులకుం గావలి యున్నచిత్ర సేనాది త యోదళకోటి గంధర్వ సతులు 
సంరంభ విజ్బం భితులై శీమణరో సాతి శేకంబునం జనుదెంచిరభ సంబునంబోనీక 

పొదివి నిలునిలు మనియదల్పు చు. జుట్టు ముట్టి యట్టహాసంబుం జేసి యతిభయం 

కరాకారులె లై గదాముసలముద్గ రభిండి వాలకర్ వా లాల స్రాసకుంతచ క్ర క్రన్ల క్రితో 

మరపరశగభాదినానావిధసాధనంబులు సాంద్రంబుగా6 బఫంగించిన సప్వేరశిఖా 

మణి సరకుగొనకవిజ్బంభించి వాని నన్ని టిన్ దూరంబుగా వాలంబున విరియం 

దట్టి పాదంబులం చన్నుచు మోకాళ్ల 6గ్రముచు నఖంబులం జీటుచు నజుచేతు 

లం బ్రహరించుచు మోంచేతులచాటించు చు. బిటికిటంబొాడుచుచు వత్సంబు 

నందట్టుచు లాంగూలచలనంబునం దూలందోలుచు ఫకోరనాదంబున గుండె 

లవియించుచు నిట్లనేక ప్రకారంబుల విజృంభించిన నాగంధర్వులు సచ్చియు 

నొచ్చియు విచ్చియు సుడేవడియుం జీకాకువడియు మహావాతి దాత జీమూత 

వ్రాతంబురీతింజెల్లాచెదరై నలుడెసలకుంబజిచి రందుంగగొందజు మహోత్తామహో 
బలుండవై న నీతోిక రణంబు' గావింప మే మెంతవారము మాయపరోధంబు 

సహించి x] లంబు గొని కీళ్రుంబునం జను మని సలికీ రిట్లు గ ధర పుల నంద 

ఆఅ నృ మం౦బున నిర్దించి దుర్దయుండై డై యమ్మహో'శై లంసు గొని గ్రీషాదిత్యుని 
భంగి "నంగి వెలుంగుచు వాయు చేగంబునం బోవుచుండె నప్పుడు. 2475 

ఎరడు భరతుండు నందిగామంబునందు దుస ప్రస్తంబు గని వ్యాకులచిత్తుం డగుట. రుషా 

వాస నందిగ్రామమున నాంటిరాతిరి భరతుండు ని ద్రించి పరమధార్తి 

కుం డై నరాముండు దండ కావనములో జానకీలత్మ ణనహితుం డగుచు 

దై లసికాంగుం డై తల వెండ్రుకలు దాత బంకంజులోం జిక్కువడినయట్లు 

కల గని  మేల్మా_౦చి కళవళ్ మందుచు రామలక్ష్మణులకు నేమి కీడు 

కే. ౫లిగనో రాతసులచేత గాసివడిరొ 

యెన్ని యిడుముల( బడిరొ యెందున్నవారొ 

వీనులకు నేమి దుర్వార్త వినంగ నగునొ 

"యేమి సేయుదు నింక నా కెద్ది తెజుంగు. 2416 

క, దిక్కుల ధూనుము గవిసెను, నక్కలు గూయంగ సాగి నబ్లడలందు౯ 

జుక్కొలు రాల నొడంగెను, గ్రక్కున దివినుండి వేండిగాడ్పులు విస రెన్ ౪2471 
ను,అని చింతించుచు ఛె ర్యము నప్పదలి మే నాకంపముం బొరిద.( గ్ర 

న్నన నావేళ నె భూసుతవ్రవరుల న్రావించి దానాదిక్షం 
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ర్ం 

లైలా 

బును 'వేడాధ్యయనంబు మం త్రపఠనంబు న్నాంతిహో భూదికం 

బును గావంపంగ: బంచి దానును మహాపూ తాత్తుం జై గృక్కునన్, 2478 

. ఏను రఘు ప్ర దీపకున కెంతయు భక్తుండ నేని నిత్వము 

న్థానుగ సత్యుధర్మనయమౌార్షమునం జరియింతు నేనియు౯- 

మూనుగ రామలక్షుణు లమానువ చర్యులు వీత్రం గూడి య 

క్కానం జరించి సేమమునం గృమ్మణు వత్తురు గాక వీటికిన్. 2479 
. అని పలుకుచున్న నప్పుడు. 2480 
తానురస ప్రియుకై వడి, వేవుటు గగనంబు దిశలు వెలిగించుచు నా 

సామిారి వేగ నంది, గ్రామము సేరంగ వచ్చి ఘనసౌధమునన్. 2491 

రురు హానుమంతు (డు భరతునిం గాంచి శ్రీరొములని వ్యాకులచిశ్తుం డపట. .వైతుం- 

॥ సజలనీలాంబుద శ్యామలాంగమువాని. గములపలాళ నే త్రములవాని 

నాజూనులంబి బాహోర్షళుం డగువానిం గంబుసన్నిభ మైనగళమువాని 
విపులాంసముల వాని వెడందవతమువానిం గమనీయది వ్యువి గ హమువాని 
రా కేందుసంకాళశరమ్యిువక్ష మువాని సను దేభతుల్భయానముల వాని 

"తే, వరజటాజాలభూవీ.తళిరము వాని 

ఉ. అక్కడ లత్ష్యణు౦డు సమ రావని రావణశ కివిదు. డె 

నగ్నవల్కావృ తావలగ్నంబువానిః 

బరమముని వేషమున నున్నభరతుః గాంచి 
వనచరకులో శృముండు రాము డని భ్రమించి. _ లి4ష 

యా 

తక్కక మూర్చ వోవం గని తద్వ వ్రసనంబున “నిల్టి లేక దా 

నుక్కు_ను బౌరుషం బెడలి యువ్షక రాత్శజు య బోనం బంచి యా 
చక్కటి జానకి న్విడిచి చయ్యాన వాఘవుం డేగు బెంచెనో, 2460 

మ, అని చింతించి తన స్త్రృసంపద తదీ యానూనదోళ్ళ క్రిత 
ద్వినుత ప్రజ్ఞయు( బౌరుపుంబు మదిలో వీశీంచి రాముండు నీ 
చనిశాటుం బరివూర్చ లేక నిజవంశఖ్యాతిం బో. 'బెట్లి యి 

వీక్ 
ట్లనుమానింపక వచ్చునే గతరణచ్యాపారుం డై వఏీటిశిన్, 2484 

భరతుండు హనుమంతునిం జూచి పెనుభూతం బని బాణంబు వేయాతెటి నాకాళ వాణి నలదనుట. 

క్, 

క 

| 

క్ర 

మదిలో. దప్పం దలంచికి నిడి యేటివిచార మొదవె నీతండు సుగుణా 
స్పదు. డగురామునిం బోలిన, సదమబమౌానివరుం డింత సత్యం బరయన్, 
అని నిశ్చయించి నభమునలం జనుచుండంగ నవ్పునాటస తముం గని యా 
ఘనభుజుండు భరతం డిదియొక, పెనుభూతం బను చుమదిని విస్మయ మొదవన్ , 
దీని. బడవై తుం గాకని, మానుగం జాపంబు గొని సమె ౫ విశిఖ సం 

జేసి మూర్తీ, స - _ధఛానంబుం జేసి స్ప 'సాస్టనము గావించె దశదిశలు కంపింపన్. 2487 



యుద్ధకాండము, 751 

కే.అప్పు డశరీరవాణి యిట్లనుచుC బలి క 

గై కయీపుత్ర యీితండు మోకు జూల 

హితుడు పరమా స్త్ర మితనిపె నేయ వలవ 

దుడుగు మన విని యవ్వీరు. డూరకుండ. : 2483 

వ. అంత, 2489 

ఇా,వీఠాశ్రైనసరుం డై నపావని నురు బ్వేగంబునం బోయి సాం 
పార న్ముంగలం గాంచె నంబరపథ వ్యా పోరి, సంచారముకా 
అష ఫఘోరగ్రాహకుళీరన క్ర కమఠక్రూరోరగో దారము౯ 

బారావారము శంఖళు క్రిసిక తా భాస్వన్యహాతెరమున్ , 2490 

రియ మొబ్యవంతుండు దళకోటిరాక్షసులం గూడి హనుమంతున కడ్తంబునచ్చుట. శుభ 

గ ఇ తెజంగున నాక పిస త్రముండు సము ద్రంబు విలోకించి తదుపరిమార్లంబునం 

బోన్రచుండ నప్పుడు రావణప్రేరితుండై భె ర్యనర్జి తమాల్యవంతుం డగుమాల్య 

వంతుండు శమనకింకర భయంకరు లగుదశకోటి రాతసులంగూడి భీవణరభ సాతి 

శేకంబుగా హనుమంతున కడ్డంబు వచ్చి చుట్టు ముట్టి యట్టహాసంబుం దేసి యం 

బరంబున జీమూతంబులకరణిం బన్ని యూరి తగళ్హానిస్వనంబులు ఘన _స్పనితం 

బులై యలర సర్వాభరణరోచు లచిరరో చులసొంపు సంపాదింపం గనత్మ నక 

వలయమండిత కారు కదండంబు లాఖండల చాపంబులయందంబు పొందుపటుప 

గదాముసల ముద్దర భిండివాల కరవాలళ_క్రితోమర పాశ పరశ్వథ చక కుంతతురి 

కాశీలీిముఖాదినానాసాధన వర్ష ౦బు నీరం ధ్రంబుగాం గురియించిన నప్పవమాన 
సూనుండు చలింపకచిక్కువడక యాజ్యాహాతి ప్రవర్షమాన పవమాన సఖుండుం 

బోలె నక్కజం బగు తేజంబు దిక్కులం బిక్కటిల్ల నుక్కు_ మిగిలిరక్క_సు లెక్క. 
డెక్కడంబడ రాతసులపాలిధూమ కేతువుంబో లె పస్ఫులింగ జ్వాలాభీలం బైన 

వాలంబున ఏసరుచు6 బికుగుల కెనయెనవిడికిటిపోట్లం బొడుచుచు వజ్రాయుధ 

సఖంబు లై ననఖంబుల శిరంబులం జిదిమి వై చుచు గరచరణజానుజంఘోరు 

మధ్యవతశ్శీర్ష ౦బులు శకలంబు లగునట్లు ౫ బదతలంబులం దన్నుచు జూనుకూ 

రృరఘాతంబుల సరాపంగసంధులు విషళించుచు బదుగుర నూర్వుర నిన్నూ 

ర్వ్వరం బట్టి పాణితలంబుల మెదిచి చూర్మంబు సేయుచు బ్రళయకాలధారా 
ధరగశ్హాఖీషణం బై నఘోవణంబున గుండె లపీయం జేయుచు ని ట్ల నేక ప్రకా 
రంబుల విజృంభించి శువ్క_ కాంతారంబు నేర్చు కార్చిచ్చుచాడ్పున మడువులో 

నంజొచ్చి కలంచుమూతంగంబుకరణి. గురంగ కౌబకంబులభంజించుసింగంపుం 

గొదమభంగి మహో తాలతా లవనమధ్యుంబున విహరించు మహావాతంబురీతిదా 

రోణరణ క్రీడ గావించిన నద్దానవ్రులు తద్దయు భీకిల్లి హనుమంతునిముంగలనిలు 
నంజూలక కాజాకులగతి సుడీవడి దశదిశలకుం బతిచి రయా్య్యా యోధనంబు 



7ర్2 _ నోవీనాథ రామాయణము 

నిరాలంబం బగువాయు మోర్షంబునం బ్ర వ ర్తిల్లుటం జేసి పదని షే పణశబ్దరహీ 

ఫా. ఫఘరోళాకారుండు మాల్యవంతుండు చలతోో_దండటం'కార మే 

పార న్మేచకవృష్ట మేఘము ఘనంబె గాఢవర్ష ౦ బ్ొగ్ని 

న్నీరం ధ్రంబుగ. గాంచనాచలమ్చువై నిండార నర్జించిన 

ట్లారూఢిం గవివీరు పై గురిసె నుద్యత్సాయకాసారమున్. 2499 
. దానికీ నించుకై న మదిం ద త్తజి మందక్ ధీరుం. డావురు 
త్చూనుండు వాలఘాతమున సూరెల నన్నిటిం దూలం దోలుచుకా 
మొనిశతిగ శేజమున మంచును మూయంగం చేసి నింగిపై 
మానుగ నొస్పుభాస్కరునిమాడ్కి. వెలింగె నుదీర్ల లేజుం డై. 2403 

. అంత మాల్యవంతుం డతిరుష్టుం డై గద దిన్ని వహ్నో కణము లుప్పతిల్ల 
వాయుసుతునిమోంద వై చి పెల్లార్చి తా దిట్టతీనము మెజియ నిట్టు లనియె, 

యయ హనుమంతుండు మాల్యబేంతు నిం జంవుట. శయం 

మ.అవురా వానర తొల్లి విమ్హుండు ఖగేం ద్రాయాథు( డై వచ్చి న 

ల్ 

లే 

00) 

న్ను వడిం దా(కి రణం బొనర్చి తుది? దానుం బోరంగా లేక శ 
_శివిహీనుం డయి పాజె నాజి సలుపం గీశుండ ఏ వెంతవాం 
డవు సప్రాణుండ వై వెస న్లలధిం గొండ నైవచి పొ మ్మవ్వలన్. 2495 
అన విని వాయుపుత్రుడు నుహాగృవాు డై. వెసం దత్పయు కకాం 
చనగద నుద్ధతిం జదివీ-చయ్యనః జూర్డము చేసి బల్విడి౯ 
ఘననఖరంబులం జిదిమి కొండలు చెక్క_లువావీ యల్క_తోం 
బనివడీ వానిగుండియలు బృడ్రలువాజంగ6 దన్నె నంఘు/లన్, 2496 
అంత నద్దానవుండు కాలవాార్టళకిరాళం టై నకరవా లంబున వ్రే సిన నదివజ్ఞనను 
స్పర్శం బె నతదీయనక్ంబు చాంశి సవాస్తఖండంబులై పుడమిం బడియెం బదం 
పడి కాలాయసమయం లబేనముసలంబు విసరివై చిన దానిం గరంబుల నొడినీ 
పట్టి మదోద్దంక వేదండం విశుడండంబంబే ఆ విటిచి వై చె వెండియు దంష్టా? 
కరాళ భీషణం బెనశ క్రి నిగిడించిన డాని సము ద్ర జలంబులం బడునట్టుగా ( 
చానంబులం దన్నె నంత నద్దానన్రండు వికలసాధనుండై సేయునదిలేక వెల్లనై. సూచుచుండ నప్పుడు బాహువ్రల వాని నాకగ్షంచి పాణేనిప్పేవణంబున పాన 
సత్తు ఏం గావించి వాలపాళంబు గళంబునం జుట్టి మోది కెత్తి ఖం ద్రుండు 
కాకోడరంబుం బోలె వేయిమాటు లంబరంబునం ద్రివీ సముద్రంబులం బడ _ టైచిన నన్నిశాచరుండు పతన వేగంబున రసాతలంబంట్ మరల నచ్చుటకు సామ 
ర్ధ్ స్రంబు "లేమిం వేసి న్ఫుతుం జై యమసదనంబునకుం జనియె వాతశేను లగు రక్కసు లుక్కు సెడి భ యభ్రాంతులై లంకకుం బజచి రిట్లు వాతూలనందనుండు 



యుద్ధకాండ ము. స్ 

మాల్యవంతుని శచవాసమేతంబుగా నంతీకగోచరుం జేసీ జయంబు గొని కర. 

తనువో రచ్చ ధీ పర్వ ౧౦ జ సీంహానాదంబు చేసి గీ ష్టాదిత్యునిభంగి నింగి వెలుం 
ద (WU ర 

గుచు నునోవేగంబున లంకాద్వీపంబు శాయం జనియె నప్పుడస్తుహానీయమూ 

 గితేజోవిశేషంబును దో9ణమహీధరమణిదీ పులు దూరంబు నవలోకించి 

రాముండు సూక్యు౦ డుదయించి వచ్చుచున్నవాం డని తలంచి లతణపాణశంకీ. 
శ ye 

తుం డై. 
2497 

ండయురు రాముండు దూరంబున హనువుంతునిం జాది సూర్యుం డని సంచ కోపించుట, శుణుం 

సీ, అక్క_ట లక్ష్యణుం డమరారిశ క్రిచే మదిని. బడియె సమానసుతుండు 

దివ్యాహధీలతల్ జెచ్చద ననిపోయి తడవాయె భానుః డువ గ భంగి 

నుదయించుచూన్న వా? డడయు౧డై యింకనే నపంేయుదుం దమ్తుకోట్లు బ్రతుకు 

నెలమి సుమిత్రతో నేమని భామింతు భరతునిదు"ఖ మేపగిది నణంతు 

"తే, ఘనుడు శత్రుఘ్నుం డడుగ చేమని నచింటు 

నల విఖీిషణుతోడ నే నన్నమాట 

యనృత మయ్యె మదనయయశ ము వోయె 

ననచరులకష్టమంతయు వ్యర్థ మయ్యె. స490 

మ, అని యిబ్బంగి( దలంకుచుండం గవివంశాధీశుం డే తెంచి రా 

మన శేంద్రుం గని పల్కె నోయనఘ ధీమంతుండ వీ వివ్విధం 

బున దుకిఖంపంగం జెల్లునయ్య జగముల్ వుట్టింప రక్నీంప గ, 

దన నాశం బొనరింప దయుండ వెదళా ఛై ర్యంబు గీతొ_ల్బుమా. 2499 

శే, చేవ నాలవజాము న ర్హించు చున్న, డెలమి నికనొక్క యామంబుగలదు రాత్రి 

లక్షుణున శకేమిహోని గబ్లదు దురంత, దుంఖ నుది వీడి “స్ట చిత్తుండ వగును. 

"తే, అనుచు నిబ్బంగి సూరన్టిన౦దను(డు ధైర్య 

మెంత చెప్పిన నుడుగ కయిగీనకులుండు 

పెక్కువిధముల దు౭ఖంచి పిదప గోప 

రసము నిగుడంగ నత్యంత రాద్రుం డగుచు, 
2501 

సీ, వనజమిత్రుండు మద్సోంశంబునకు. గర యయ్యును గృపమాలి యనుజుండిచట 

మూర్భ'చేజక మున్నె మునుకొని పగతురపాలివాం డై నన్ను పరిభపించి 

యుదయించి చనుదెంచుచున్న వాం జితనిజా దుర్భయ మేమని దూజి వచ్చు 

గడువేగమున వీని బుడమి వె (6 బడయగాల్సి జగనుంతీయు నరాతేసం బొన రు 

తే. జూడుం డని ర క్షకాంతులు చూడ్కిగ ముల? 

గృమ్బుకొన విల్లుగొని జగ త్రయము బెగడ 

ఘోరశొద్ర్రాన్రు మరింబోసి దారుణముగ 

గుణరవముం జేసె దై త్యులగుండ లవియ, - 2502 

175 
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ము శరధిశీ రము లిం'కె బల్విడి భరాచ కంబు కంవీంచె భూ 
ధరము ల్తూ?గ్గె నభంబు బిట్టవిసె దిగ్ణంతావళిశ్రేణి యా 
తురతం బోంబె నిరంతరంబుగ నుడుసోమంబు రాలెన్నిళా 

చరభూతాలి గలంగ రాఘవధనుష్టంకార మౌ త్రంబునన్. 2505 

వ. అట్టిమహోశ్చాతంబులు చూచి స్కుీవుం డకిఫీతుం డై దేవా యొక్కనిశై 
"పెక్కండ్ర నొక్క పెట్ట వధింపంబూనుట ధర్యంబుగాదు మా రెజటుంగనిధర్మ్మం 

బు గలదే యని పలుకుచుండ నప్పుడు సుపేణుండు చనుడదెంచి మహాత్తా బల 

వంతుం డగుహానుముంతుండు దివ్యావధీ శ లంబు గొనివచ్చుచున్నవా. డిడి 
తదీయదివ్య తేజకపుంజంబు గాని సూర్యుండు గాఃడు శ్లీఘ్టుంబున నవ్వీరో శ్ర 
మున కెదురుగాం దగువానరులం బంపు మని పల్కిన నతనిపల్ము_లం గలంక 

చేతీ కోదండం బెక్కుడించి రాముండు సౌమ్యుదర్శనుం చై యతిరయంబున 
వానరుల నప్పావని నెదుర్కొనం బంచె నంతలోన నయ్యుంజనానందనుండు 
శై లంబు సొని తెచ్చి వానర సేనామధ్యంబున డించి కౌసల్యానందనునిచరణార 

విందంబుల కభఖినందనంబు గావించి పదంపడి స్కీ నవజాంబవదాదులకు నమస 

రించి తక్క నయూథపో_త్తముల నమయ్యొ తెజంగుల సంభావించి నిటలతటన్య స్త 
హ_స్టపుటుం డై వినయంబున రామభద్రున కిట్టని యె. 2504 

యశ హనుమంతుండు ద్రేణషక్వతేమును రామునకు సమర్పించుట. ధ్రుత్తుం- 

సీ, అనఘచరిత్ర మియానతి మందులు గొని కేరం బనింబూని భునరయమునం 
బోవుచు నుండంగ. ద్రోవ న నేకవిఘ్నుంబులు గ ఫై మోకరుణవలనం 
దలంకక యవి యొల్లం దప్పించుకొని దో9ణగిరిం జేరి యోూవధు లరసి కాంచి 
కే. బూని కాల మతీత మా నని యెంచి శల ముత్పాటించి జనముమెణియ 

తే, నిటకుం చెచ్చితి నింతసే వేల తడవు చేసితి వటంచుం గోపంబు సేయవలదు 
డెందమున నాదుతప్పులు క్రిందుపజుచి,ఘన కృ పాదృన్షి (జూడు ముమనుకు లేం ద్ర? 

ఉ. నా విని రానుభద్రుండు మనంబున సంతసమంది పల్కు నో 
ధీవర నీకుం దప్పు గలదే కృప లత్మణుప్రాణ మిచ్చి నా 
జీవము మత్కులంబు. గపీశేఖరువంకము నిల్పి తీవు జే 
నేవిధిం దీర్చికొందుం బ్ఞవగేశ్టర నీబుణ మెంచి చూడ ౫న్. 

ఉ, ఎక్కడ లంక దో9ణనగ మెక్కడ నొంటిగ వె రికోటికిం 
జిక్కక శైలముం “జెతికి శీఘ్రమునం గొని కెచ్చి తీవ్ర నీ 
కెక్కడ చెవ్షీ రీడు గల శేమనవచ్చు భవత్ప?భావము౯ా 
దక్కక తాష్ట్యం డైనను సదాగతి మొనను సాటి వత్తు రే, 2501 

చ, అనుచు బహూశరించె విభుం డంత సుపే.ణుండు కీశయు కుం జె ఘనగతి శైల మెక్కి మణిగై రకధాతువిచిత్రసానువు 

9506 
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లనరువావండముండ లవి భాసితరమ్యు సరో వరంబులు 

న్వినుతఫలప నూనయుతవృతువనంబులు గాంచి యిట్లనున్, 2509 

సీ ఇచట విమ్షుండు సుధ నింపార దనుజుల వంచించి సురలకు బంచిపె 

నిచటం గృ త్రి, త్రిముసురాకృతి నమృతముద్రా,వు కెటింగి శ్రీ సరీ వకి ముదు ద్రు,ంవె 
'చెలంగి యిచోట సంజీవనీ (వృముఖ దివ్యోమధంబులు దాచి రమురవర్యు 

లిచ్చోట శక్రాదు లేపార దానవరాజితో దారుణరణ మొనర్చి 

కే, రనుచుం ననథోడికవుల తోనచటం గలుగు, కందువలంజూవి చెప్పుచుఖున విశల్య 
కరణి గనుంగొని దానిం గైకొని నితాంత,సమ్మదము మోజు నప్పర్వతంబు డిస. 

రురు లకుణుండు మూర్ళ దేటుటు, య్రైర్దురా 

క.ఒకశిలాఫలకంబు పై నుత్చుకమున 

దాని నికే ప్పీషణము చేసి తయ కపుడు 
వ్రీతి సౌమిత్రి కొసలగ నా పృథుబలుండు 

కోణములో “మూర్చ దేటి విశల్యు. డయ్యు. లర్ 10 

వ. ఇట్లు లత్మణుం డాదివ్యాపధి గంధం ఘా ఘా7ణించి మూర్చ బేటి విశల్యుం డై 
నిద్రేతుం ' డగుపురుషుండు మేల్కాంచిన తెజింగున లేచి సుఖాసీనూండై తొల్లిం 

టీకంయె నధికం బె నబలవీర్య కేజంబులు గలిగి ప్ర కాశించుచుండె నప్పుడారా 
మభద్రుండు సౌమిత్రిం గాలగలించికొనిపరమానంద బౌమ్పధా రాపూరంబులం 

దదీయఫరీరంబు దడుపుచుం బుల కాంకితవి గృహం జై శిరంబు మూర్మ్కొని 

చెక్కిలి ముద్దుగొని నుభామధురనల్లాపంబుల గారవించి సుపే.ణుం జూచి కవీం 

డ్రా భవదనుగృ గ హంబున సహోదరుం బడసి ధన్యుండ నైతి నీవు గావించిన 

యాదుమ్మరోేపకారంబునకు నధికం బగు ప్రత్యుపకారం "జేమియుం గావించు 

టకు సనుర్నండలం గా నని బహూకొరించె నరత వానరు లందణు నమంచానంద 

రసపోమితవి్య హూ లై కులకె ల గుహాముఖంబులః బ్రతిధ్వనులు "సెలంగ సింహా 

నాదంబులు చేసి భుజాసాషలనంబులు గావించి వాలసంచలనాదికావేయజాతి 

జేస్టావిశేషంబులు నెజిపి పరమోత్సవంబు గావించి సుపేణునియనుముతీంబున 

నమృవోమహీధ రారోహణంబుం జేసి యచ్చటం గలచి త్రవస్తుజాతం బంతయు6 

గలయ నవలోకించి యరుదందుచు నమృతేక ల్పంబు “'ఫగఫలంబులు మెసపి 

సుధారసోపమానంబు లగుత శ్రత్యదివ్యసరోవర సలిలంబులు ద్రావి దివ్యామధీ 
లళాసమిారస్పర్శంబున విగతజన్యశ్రము శై శీషఘ్రుంబున నప్పర్వతంబుడిగ్గి తేజ 
స్స త్త ఏజవాధికు లై కయ్టంబున కుంగాలు ద్ర నవ్వుచుండి రంతనన్ముహీ కాంతుండు 

హనుమంతు నవలోకించి బహుమానపురస్సరంబుగా నిట్లనియె, 211 

చ, తరుచరవర్య నీకరుణం ద EA గ్రుమ్మజిం (బ్రాణయు క్షు డై 

సురుచిరస p శ్రప్టకేజముల శో భిలె నేం సృకశార్యసిద్ధి నై చె 
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ఎలా 

వజలిలి నింక నిన్నగము వారక మెప్పటిచోట నుంచి భా 

సురగతి రమ్ము కష్ట మని చూడక చచ్చెరం బొమ్హు నావుడున్, ల్తిర్ 199 

.'జేనరవారికార్య + మది దీర్చుట కష్ట్రమె నీకటాత్సమే 

కావతెం గాక యానగము గ్రమ్మజం గ కాని యుగ తొంటిచో 

వావిరి డించి మోకడకు వచ్చిన ' సూరిస మార వేగి నె 

"దేవవిరోధు ఇంద అరుదెంచినం బీంచ నుణంచి యాద్ధతిన్. బగ్ర 18 

-ంథుద్దా హనుమంతుండు ద్రోణపర్వతీము నెప్పటిచోట నునుచుట. త్రుత్రింా 

అనీ పలికి వాయునందనుం డనుపనుభుజస తత్త్వ మలర నగ్గిరి గేలం 

గొని జలదముగతి నార్బుచు, ననిలునిచందమున “వేగ యరుగుచు నుండన్, 

, అప్పుడు దశకంఠుం డాంజనేయుండు కొండ గొని వెండి పోవుట వీని రయమున 

స్థూలజంఘికోని జతుర్వక్టు గజకర్టు నుల్కాస్యు ఘనవర్షు నుగ రూపు 

నలమహోదంప్త్రమ హానాదు లనుమహోదరనుహావీర్యుల ఇ దె త్యపరుల 
రావించి మోరు శీనుంబునం బూానని క్ట ౦బు చని వాని నతీిబలమున. 

బట్టి తెం డటు గాక దిట్ట మె పోరిన శే లంబు వారిధి జలములోన 

చే, వైచి రం డబ్లు గా చేని వాని? జంపీ, రండు మోలోన నెవ్వడు గండు మిగిలి 

చ, 

వ, 

యిప్పని యొనర్చు వాని కింపెసల నర్గ, రాజ్య మిత్తు నిమ్మాట తిరంబు సుండి. 

అని నియమించి పంచిన మహాబలు లారజనీచరిోో త్తము 

బృనములమౌాడ్కి_ గర్జిలుచు. గాటుకకొండలభంగిం గాయము 
బ్రైనరంగ ఛీమరాతుసకదంబములం గొని సాస్తు లై రయం 

సనం జని మారుతాత్త జుండు పోవుపథం పరీకట్ట్ యుద్ధతీన్. 25 16 

. ఓరి వనాట కొండ నొని యుద్గలి నెక్కడి శ్ర బిలో థి 
బాజింగవై చి శీఘ్రమున నం ట్రాాయుతేంబుగ నగు మేట్లు గా 

కీరస మె త్రీ మార్క్ నిన నిప్పుడె మాకరదండవిస్ఫుర 
ద్ధోరవరాస్త్ర శ్రస్త్రము ముల గూలంగ వై చెద మొక్క వ్రేల్మిడిన్. 25117 

. తీని పలికి 2518 

. మసలక శేలముం బొదివి మబ్బులు దారుణవృన్ట్వి ముంచి న 

ట్లసమున "ఘేరబాణపరిభాశనితోమరళూల పాశేప 
ట్ట్రసకరవాలచ ర్ కశితటంకగదాప్ర ప ప్రముఖాస్త శస్తముల్ 

ప్సువక చేసి యాక్సి రలవిష్ణువవంబు దిశల. చలింపగన్. 2519 
అప్పుడు. 2520 

వా ఆలోకించె సమిరనందనుండు తోధార కృనేశ్రాంతుం జ 

కీలాఫీలవరా స్తశ న్ర స్తీచయసంకీర్ల ప వ్రభాద్ధత్యులం 

బ్రైలోళ్యస్థితవ్రసన్నుత సముద్యద్దోర్భరాన్నత్యుల౯ా 
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వార్టీలోలద్భుజఏర్యనిస్ణి తసవుస్తాదిత్యుల స్టత్యులన్ . స్టిన్2 1 

వ. ఇట్లు నిలోకించి. —- బస్ 

ఉ. దానవులార మిరు కడు దర్పము గల్లినవారువోలె నా 

తో నని సేయ వచ్చితిరి తొల్లి టివారలచే కొజుంగ కే 
ప్రాణములం ద వేత్చే గలదన్నం గడదంగి తొలంగి పొందు గా 

చేని భుజాబలం బెసంగ నిండణ నిష్పుజె తీర్చి పుచ్చాదన్ బద్జితి 

వ, అని పలికి, సరసి శ 

వా "కాలవ్యాళక రా*ము న్ల్లు న్లు తనహో గ్ర బొ ఏలి కాఫలము 

న్స లానిర్జితచ క్ర నాళవపి సుష శ్వంచ ద్రధపజో తాలముకా 

లే నె లారాతిధనర్వశాలమ: మదోన్మ “ాహితో నక్గాలముకొ 
వాలంబు న్వడిం బెంచె సం చలనవిపస్టీగ్దాత నా తూలమున్', 2ర్2ి5్ 

న, ఇట్లు పెంచి, 2526 
చ, సరసిజలోచనుండు నిజచ క్ర మునుం బత వేయిమాటు లం 

బరమునం6 ద్రిప్బి నయుట పు. బర్వత్రసన్ని భయాతుధాను లం 

దలు వెస చాన క్రింద బడి తప్పక చూర్చిత బె బహు లై సరి 

త్చరివృథ మధ్యసీమం బడి ఏంచత నొంది! తక్ట ణంబునన్. వగవై? 

వ, ఇట్ల నేక రాతుసుల వా లప చోరంబునం ఏఓ? లుకుమార్చి " గెలుపుగొని *ింవానాదం 

బు6ల చేసీ మనోవేగంబుసం బణిచి ద్రోణ శె శైలం బెప్పటిచోట నునిచి గృమ్మలుం 

జనుచెంచి కాసల్యానం ననునిచరణంమలస్ నమస్కరించి యమ్షైహాత్తుని చేత 

నున్నస వడసీ తత్సార్భ సనన గొలిచి యుండె స్క, వజాంబవదంగదసేలనీల 
సుపేణాదు లాహనుమంతుని లేజస్ప శ్తవీరసావాసోత్సావా ప్ర స భావంబులు 
బహూ ప్ర కారంబులం సషొనిదగూండి రంత, బైర్స్వ్రద్రి 

నీ, విబుభారిమోములు వెల సెల వాజుంగ దివి దారకలగుంపు తెలివి మా"సె 

సౌమితి త్రీ గాథమూ రాత మం బడంగంగం గడలం గారొ, హాన్నవేశట్లు ఏరిసై 

వనచరాసనముల నసనుర క్ష మోణంగం చొలినంజ కెంజాయ పళ ముగొనియె 

z] క్రాదిసుపులయాన్యంబులు వికనీంపం గవులపండములు వికాస మొంబె 

. నిజలలోకై కరతేణనిరతు. జె న, కౌస లేయునిదుర్ని రీషన్సుటప్ర 

శాపమా వర్భసంపంగండ వసూ నపుడు వేడ్కంబూర్వాద్రి ది మోద నాసిర్భనించ, 

వ, అప్పు జార రఘునల్ల భుండు లశుణుం జూచి భ్రాతృనే స్నహాంబున దమ్బు (డ రమని 

కరంబులం దిగిచికొని గాఢంబుగా నాలింగనంబుంజేసి యానంద బాప్పుధారా 

ఫూరితలోచనుంనును ఎతిసంవ్యాస్టసరా్వంగుండు నగుచు నిట్లనియె. 2530 

చ, అమేలితిశ కచ హాతుయ నై ధిర సాాలియి 'నేడు వుత్సు'రా 

కృతసుకృతంబు సెంపున నరింనను ణానక నీవు గ్రామ్మణః 

జ 

Gl 
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బ్రతికితి విట్లు నీకు సమరంబున వేతొకభంగి మొన నే 

గతిం జనువాండ జీవితము గట్లిన 'నేవిప్ర యోజనం ఖగున్. బక్షి | 

కే. అనిన విని లత్షణుండు దయాళుంఃడై న,రాముపీశీంచిఖన్ను(డై మోమువాంచి 
శీలుదోయి ఫాలంబున? గీలుకొలివి యింపు దళుకొత్త మెల్లన నిట్టు లనియె, 

సీ. దేవ ప్రాకృతుండ వే నీవు మహానుభావుండవు మహానీయపండితుండవు 

సత్య ప్రతిజ్ఞుండ వత్యంతళూరుండ వలఘువీర్యుండ విట్లు పలుక నేల 

మును దండకాటవి మునిసమతంబునం జేసినసమయంబు శిష్టుం డైన 

నునవిభఖీమణున కిచ్చిన "బాస చెల్లించి చరితార్థుండవు గమ్ము సాధుపురుషు 

లే. లాడి తప్పరు నృపజాతి కననిలోనల బ్రతిన నెజపుటకంయకె ధర్మంబు గలదె 
ఫఘకోరళరముల దళకొంకుం గూలవై చి, సాంపుమోజ. బ్రతిజ్ఞ పొలింపు మధిప, 

క, హారినాథువారిం జిక్కిన, కరినాథునిభంగి రాజకంఠీరన నీ 
కరపథమున€ బడిననిశా,చరనాథుండు బ్రతికి పోవం జూలండు తలంపన్. 25084 

క, తడ వేటి కింక దిననొ,థుండు గ్రుంకకమున్నె 'మెటుంగుతూపుల. బుడమి 

నృడలగనాల్పుము దళకంకున్సి విడువక 'చేవతలు మింట వినుతింపంగన్, 2585 
చ, పరువడీ నీప్రతిజ్ఞ నెజిపంగం దలంచితి వేని జూనకిం 

గర మనుర క్రిం కొనల. గాంతు మనంబున. గలై నేని యో 

నరవర పథ్టివాది నగు నావచనంబుం బర్మిగృహించి దు 

ర్భరవర శాత'బాణముల రాశీస నాథుని C( ద్రుంపు మి తతీన్. 2596 

క, అని యిట్లు విన్నవించిన, ననుజన్మునిమాట కలరి యనభఘచరితుం డా 
జన నాథుడు సంగ్రామం,బున కభిముఖుం డయ్యె శౌర్యభూవితుం డగుచున్. 

వ, అంత నద్దశముఖుండు హానుమంతునిపరా క్రమంబును లత్మణుండుమూర్చ బేజు 
టయు రామునిసమరో త్సావాంబును వానపలవ్యవసాయంబును సర్వంబునువిని 
చింతాకులితమానసుండ్రై త_స్తపాత్రాంతరాళ స్థ్మతైలంబుభంగిం దొట్రుపాటు 
వహీంచి యేమియుం దోంపక నన్రునదనుం డై కొండొకసే పూరకుండి యంత 
నొకీ_ంతే జయోపాయం బాలోచించి నీస్టుంబున నిజగురుం డై నళుక్రుని 
యొద్దకుం జని యమ్మహాోత్మునిచరణంబులు నిజకీరీటంబులు సో౭కం బ్రణమిల్లి 
నిటలతీటఘటితకరపుటుండై మొగంబున దై న్యంబు దోవ వినయంబున నిట్ల 
నియె. 25835 

ఒంధుయు రానేణుండు శుక్రాచార్యులయొడ్డ కరిగి తన్ను రతీంపు మని చెప్పుకొనుట, చ్రుదుం- 

సీ, భార్లనకులవర్యి భానువంశజుం డై నరాముండు వానరరాజిచేత 
సేతువు గట్టించి చెలువొప్ప జలరాశి లంఘించి కోడునడి లంకం జేరి 
ద్వారంబు లరికట్టి ఘోరనంగ రమునం. బెక్కం డద టె త్యులవీచ మడంచి 
తనయుల థ్రాతల దండనాథుల మంతివరులను సఖుల నందటి నదిం=ో 
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కే, నాజి కేగినవారిలో నసురుం డొక్కం 

డెన( గృమ్మణ బ్రతికి రాడయ్యె నకట 

భయము జనియించె డై న్టింబు పాదుకొనియె 
చేమిసేయుదు నింక నా కెద్ది “తెజయ., ఐన్ల్రర 

. అనఘ నీయంతగురు. డుండ నాజిలోన 

నరులచేం బడి చావ బాల తి నింక 

నైన సదుపాయ మెణి(గించి యధికకరుణ 

ఇలు పొసంగి శిష్యవరుని రథీ ౦ంపరాడె, లని 

, మాయలు సర్వతంత్రములు మంత్రములు నృమరక్రియాజ యో 
పాయము లీ వెలుంగుదు తపంబున నత్యధికుండ వన్నిట 
న్నాయెడ నీవు పూర్ద కరుణారసపూ రత దృష్టి. జూచిన 

నే యన నేల శా శ్ర వులవ్రే లి డిలోన వధించి పుచ్చనే. ఏర్ర్శ్శ 1 

వాలాయము మో రిచ్చిన, వీలంకయు నీబలంబు నీయైశ్వర్యం 

పిల గులు నీసర్పుము, పాలింపుము శ త్రువరుల పా బ్లాకుండన్ . బిల్శ్షీడి 

అని యిట్లు ప్రాక్థింపన క్కావ్యుండు ప్ర, పస సన్ను వానింజూచి యికనుచుయబలి కె 

మంత్రము ల్రరగ్రీము ల్శందులు మాయలు మణి పెక్కు పాయముల్మ నకుంజూలం 

గలి నయున్నవి ముంత కలవళింపంగ నేల యె నుండ నింక నీకేమి కొదవ 

పాతాళహోమంబు పటునిష్ట నాచెప్పినట్ల సేయుము వహ్నీయం దమోాఘ 

. ఘునరథధనుశ్చి లీముఖకవచకుండ, లాదికంబులు నొడము నీ వంచితముగ 

వాని నన్నిటిం గ కొని పూని యనికిం జనితి వేనియు జయ మనళ్యంబు గలదు. 

=ంర్టుడ్లు శుక్కాచార్యు లఆంప్ర శ రోనణుండు పాతాళహోవమంబు సేయుట. ర్టైర్టురంా 

హోమంబున కంతరాయంబు గలిగెనేని చేటు వాటిల్ల్దు నట్టు గాకుండ వేలిమి 

పరిసమా ప్పి నొందింపు నునిపలికి త్ర కృంత్రతం త్ర క్రి యాకలాపంబులు సమ్మగృం 

బుగా నెణతింగించి యనిచిన నద్దశముఘిండు నిజగ్భుహంబునకుంజనుదెంచి బల 

వంతు లగుఠాతసుల నలయు నెడల గాపు వెట్టి కవాటం బులుబంధించిపాతాళ 

సన్ని కాశం బైనయిక్క_. గుహ స పు, వరించి విద్యుజ్ఞిసాగం డనువాని నొక్క 

కశాతసుని జతురంగబలస మేతంబుగా గుహాముఖంబున నుండ ని కూగించికృత 

స్నానుం డై రకాంబరమాల్యాను లేపనంబులు ధరియించి గంధాతతపుప్పా 

లంకృతం - బై నవేదికయందు విధ్య క్ష పకారంబున నగ్ని పృతిష్థాపనంబుం 

జేయించి లోవాపాత్ర లు న స్తనమిధలు చేదిసమిపంబునం ెట్టి 'భల్తాతకచాడి 

మాసమిధలును దత్సల: ఏసబులునుదూర్యాగరుసర్ష గ పగుగ్గలుమధుఘృతర క్ష క్షప్తవాళ 

పాయసదర్భలును ఛాగకాకమీనన క్ర క కూర ర, యేవంబులునుగాకకంక శ్యేనగృ ధ్ర 

సర్పభల్లకు రరంబులును జందనకుంకునుక ర్ఫూరర కృపుష్పుంబులును ధాతురసం 
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బులును గేశంబులును గల్బో_క్షస్తకారంబున హోమంబు సేయుచుండె నప్పుడు 

తదీయహోవమధూనుంబు విలయకాలసంక ర్ష ణముఖపినిద్లత నిళ్శా వసథూమంబు 

పగిది నతిభయంకరం బై వెలుపలికి నిర్షమించి ప్రళయకాల జీమూతంబుకరణి 
గగనంబును దిక్కులును నీరరి ధ్ధంబుగా నావరించిగాఢ సంతనుసంబుయబుట్టిం చ 

నప్పుడుసిన్ధణారణమరుద్గ ౦ధ ర్వయవ కిన్నరోరగాదులత్యంతసా ధ్వ సంబుననంధీ 

భూతు. సుడివడిరి వాశంబులు కలుపంబు లె సుడిసె దిక్స్పాలకులేమియుం 

దోంపక టిచ్చవడియుండిరి వానరులు భయకంవీతాంగు ల తూలగతిందూలిం 
జగంబంతయు నతిభయంకరం చె తోంె నమ్మహో త్పాతంబులన్నియువిలో 

కించి రావణకృత్వం బంతయు నెటీంగి నీతివిడ్యావిభూ పణుం డగువిభీవషణుండు 

రయంబున రామునియొద్దకుం జనుదెంచి యి ట్లనియె, 2ిన్44 

రోనణుండు సూతాళసోమంబు చేయుచున్నాం డని విఖిముండు (శ్రీరామున శెటింగించుట. 

చ, నరనర మిము మార్కొని రణం బొనరింపంగ లేక భీతుం డై 
కర మకుదార రావణుండు 'కావ్యునీపంపున భూబిలంబులో 

; నురవడి నాభిచారికపుహోవుముం జేయుచు నున్నవాడు స 
. త్వరముగ వేలిమిం జెటుప వానరవీరుల బంపు మి త్లణిన్. 2ీర్4ర్ 

చ, పరువడి హోమకృత్య మది పారము ముట్టిన వహ్నియందు ది 
న్యరథకృ పాణ బాణకవచాదికము ల్వెన నుద్భవించు భీ 
కరగతి వాని నన్నిటిని గై కొని సోరికి నేగుచెంచిన౯ా 

, హరిపర మేఫ్టిశంకరులకై న నసాధ్యుండు వాం డధీశ్చురా. ఓర్ 16 
ఉ, నా వని రాఘువుండు కవీనాథున కిట్టను బాహువిక్రమ 

శ్రువిభవాభి రాములను వృకుచరా గ్రుర్ణల నంగజాదుల 
న్వావిరి వేలిమిం జెజటుపం బంపుము జూ గొన రింప వల చా 
రావణు నాజిలో గెలువ రా దటు హోనుము పొర మొందినన్. 2547 

సీ, అని యానతిచ్చిన నవ్య్వానరాధీళు. డంగదజాంబవదాంజ నేయ 
నలనీలకుముదపన సవలీముఖభూ వ్ర గంధమాదన గజగవయవృషభ 
కరభగోముఖరంభశతనలి మైందడిగినిదగ'వా తసు పే, ణవినత తార 
ముఖ్య వానర యూథ పుల బదకోటుల నియమించి పంచిన రయము మెజటయ 

జే వారు బస్గోండభాండంబు పగుల నార్చివృష్టఘునములగతి వినుప్ది నిండి 
పతువత్పర్వతంబులపగిది "నేగి లావు దీవింప నురవడి లంకం జేరి, 25్శ్షీరి 

ఎరుయై అంగ దులు రానణునిపాాతాళహోమంబునకు భంగము నేయ నరుగుట. దైత్తురా 

కా. ప్రాకారం౦బులు గూాల్చి ఖేయములు విధగ్టంనంబు నొందించి య 
రస్యోకప్రాఢిను ద్వారరతకుల రత్షోవీరులం జంపి నా 
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కాకు ల్మెచ్చం గవాటము ల్వీజబుగ నొయ్యం డని ప బౌహాబలో 

ద్రేకం బొప్పంగ లంక సొచ్చి విజయ క్రీ పాలుగా నేగుచున్, 2549 
నీ వొజిశొలలు చచ్చి వాయు వేగము సొపష్టూ *టకంబుల ధా త్రీ గూలం దన్ని 

కరిమందిరంబుల కుజికి బల్పిడికిళ్ల భద్రే భకుంభము ల్వగుల మోంది 

రథగృవాంబుల “కేన రభ సంబుతో కొతాంగంబుల నుగ్గునూచంబు సే సెన్ 

యాయుధతాలల కరిగి మహాధనుర్విళిఖాదినంబులు విజిచినై చి 

"తే సొధములు నేలలడం దన్ని సావాసమున | 

వరనిశాచరగృవాములు పాడుచేసి 
మదగజేం దృంబు లొక్క_ట మడువు సొచ్చి 

గలంచినట్లు లంకాపురిం గలంచి రపుడు. 2550 

చ, తమ కదురైనదై ది త్యుల నుద గృబలంబున బట్టి నేల దు 

ర్ర్లమగతి వ్రేయుచుకా ఖరకరం౦పుణల? దట్టుచు. గాళ్ల మెట్టుచు 

స్టమతుని? బం క్లికంధరుని వేగమె చూపుండు మాకు నంచు సం 
భ్ర నుమున యామినీచరుల 'చాధలువెట్టి రనేకభోంగులన్, 2ర్ర్ 1 

వ. నుటీయును. 2క్ గ్ 

చ. అసమున యాతుధానులగృహాంబులు దూజీ చలం 'బెలర్ప రా 

వసులను బట్టి యీడ్చికొని గ్రక్కున వచ్చి నీలాతలంబుల 

న్విసువక వె చి చంపుచు6 బ బ్రవృద్ధుల బాలుర బట్టి బల్మిమైం 

గసిమనిచేసి చంపిరి యఖండపరా స క్రృమదుర్నివారు ౩ లె, ౨558 

సరమనలన. బాతొళహోమహ నెటింగ్ యంగదుండు సుహూలోనికిం బొచుట, దధ ఎంధ్టుర్టూ A 

వ. ఇట్లు లంకాపురంబంతేయు నాకులంబుగావించిన నన్నిశాచరులు తదీయ సృహోర 

వీడితు లై పద దృదళ విలగ్నజలక ణంబులమాడ్కి_6 దన్లడం బొందుచు భ్రౌణభ 

యంబున( గొరెదటు దశదిశలకుం బాజిరి కొంద టుచె చ్పర్నాదంబున న్వోనం 

బు గావించిరి గొందటు సాపాత్తుం డగు రానణునిదుర్నయంబున నింతవుక్సై నిటి 
మహోపద్రవం బెన్నం జెటుంగమని కటకటంబడుచుండి రాసమయంబున విక్ 

వణునిభార్య సరమ యనునది రావణుండు హోమంబుచేయుచున్నగుహోస్థ లంబు 

హా _స్తసంజ్ఞ చేత నంగ దునకుం జూవీన నవ్వీరో త్రముండు దాని నెజీంగి రయం 
బున గుహాకడకుం జని గుహూనాత వె వై చియున్న పాపూణంబు పాదప పుహారంబున 

నుగ్గునూచంబు చేసి యచ్చటం గావలీయున్న రాక్షసుల నిశ్శేవంబుగా వధిం చి 

పుచ్చి గుహూలోనికి డిగ్గి యందు, లరీర్& 

ధా అశ్నీణద్యుతి మై యెనవాలికనయుం డి నోట వన్నీ ౦చె జ 

న్యమోణీతలనిర్ది తాన్నియమరాడ్య వే. శరవస్సవా 
స్రాయు న్భూరిపరా క్ర మా క్ర క్రమితవహార్యయు౯ నిశాటాన్వయా 
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ధసృము౯- దారుణహోమికృత్య కల నాదము నృముద్రామునిన్ . బర్రిర్ 

చ, కని పటుకోపవేగమున గన్నుల నిప్పులు రాల డాయంగాం 

జని కుసుమూాతవ. లౌ దిబలిసంళతియు౯ ఘనహోవమవస్తువు 

ల్పనివడి పం క్రికంధరుని పాణుల నొ ప్పెడుస్రుక్పువంబుల 
నునుకొని హోమ పాత్రలు సముద్ధ తిత. బడవై చె వహ్నిలోన్, లర్ర్6 

వ. ఇట్లు హోమార్థంబు సమానీతంబు లై నపదార్థంబు లన్నియు నిశ్నెషంబుగా 

నహ్నికుండంబునం బడవె చి రావణుం గదిని, లినిన్7 

వీ విడుగుల కనయెనవిడికిటిపోటుల గుండిము ల్వగులంగం గుమి రుషి 

పవిసన్ని భ స్పర్శపటున ఖంబుల మేను చిల్లులు వాఆింగ జీల్చి చీల్చి 

కరములం బటి చిక్క_నితేలవెండ్రుక ల్పీతుసె నమీోసాలు వెజికి వెజికీ 

ఏరుండ వై చేని వెడలిర మాజి సేయగ నంచు రోపోక్తు లాడి యాడ్డి 

జే, ఇెక్కువిధముల బాధించె నుక్కు మిగిలి 
యెంత చేసిన దళకంఠు. డించుకై న 
నేత్రములు విచ్చి చూడక నిష్ట వదల 

కళలమును బో లె సుస్థిరం డగుచు నుండె. 

తే, అ తేజిం గంతయును జూచి యమరనాథ 

వౌత్తుం డొక్కింత యాచించి పటురయమున 
నచట నుండక సురవై రియంలిపురికి 
నుక్కు మెజయంగ నరిగి యందొక్క_చోట, 

సిన్ర్రి 

2559 

ంరఫిరై అంగదుండు చుగిఖించుచున్నమండోదరి నీడ్చుకొని రౌవణునికడకు వచ్చుట. శ్రుఢిం- 

3 రాకాబ్బనిర్లళ త్పా) లేయకణములకరణిం గన్నుల నశ్రుకణము లొలుక 
విడువక వెడలు బ ల్వేండినిట్టూర్పుల లలితాధరోస్టపల్లవము గంద 
స్వ ర్భానుకబ ళితశశిమండ లమువో లె నదనంబు మిగుల టైవనర్జ్య మొంద6 
గరసల్లబోన్లతం గమలి చారకపోలముకురంబు మలిన తాస్ఫూ ర్తి నొప్ప 

తే, వాలుంగొ ప్పంసతలమున. దూలియాడ, వాత వేగసముద్దూతవలిభంగి 
గాఢశోకంబుచే మేను కంప మొంద, విన్న మోమున. గార్సుండి యున్న దాని, 

చ. అలఘుచరిత్ర నంచితగు ణాఢ్యను సాధ్విని రాజవు క్రి బే 
వల దని చెప్పిన న్విన కవార్యగతిం జని కాసలోన ము 
చ్చిలి కొని తెచ్చె రావణు(డు చేసినదోసము రి త్తవోవునే 
కలన వధంబు గల్లు నని కాంతలతో ననుదాని వెండియయున్. 

చ, గురుబలు. డామహోదరుండు కుంభనికుంభులు కుంభకర్టుండు 
న్మజీయు. బ్రవాస్తుం డాదియగువుం త్రులు శక్ర జిదాదివుత్తులు 
న్నరహ రివీరదోర్శలమున న్నశియించిరి పోర నింక నె 
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వ్యరి గొని యాజి గెల్పు గొనువా(డు ని శళాచరనొధథు. డారయన్. 2562 

ఆ. ఏమి సెప్పుదాన నింతకాలమున కి, ట్లనుభవింపవలసె నమితీదుఖ 

సీ. 

మకట దై వకృ్ళత్య మలవియె తప్పింప, ననుచు సఖులతోడ నాడుదాని. 256కి 
ఖరెదూషణాదుల మరణంబు మారగరీచవుథనంబును గబంధవధము శ్ర 
తనయునినిధనంబు - తపనపుత్తునిసఖ్య ముదధిబంధనము రణోకిక్టియందుః 
గుంభకన్ల దికఘోరదై త్యులణావ్రు రామబత్ష్మ ణులమార్లణసమృద్ధి 
వానరనరులదు ర్వార బలోద్దతి 'బేర్కొని మదిలోన భీతింజెంది 

లే, రామభద్రుని నెదిరించి రణేములోన 
జయము చేకాని రాతససన త్రమునకు 

వశమె యడియాస లింకేల వదలం డనుచు 

యొడలు కంపింప నుడుకుచు నున్నదాని, 2ిర్ర4 

వ, మందోదరిం గౌొంచి యవ్వాలినందనుండు రయరిబునం దారం జేరుమహాగ 
హంబుకై వడి నూతనలత డాయువుహావాతంబుపోల్సి_ గజాంగనం బొదువునీం 
హాకిశోరంబుచాడ్పున మృగాంగనం గవియుశొనూలపోతంబుమాొడిి_ న ధ్రేవిం 
గదిసి మ త్రశుండాలంబు తుండంబున శే ఎై_నాలవుంజంబుంబరి ౫, x హించినభ ౦గి 
కచంబులం బట్టుకొని దళక ంకునియశకికుసుమంబులపోలి,. ననర్థ్వ రుచిరావతంస 

స్థగితస్టూలముక్తాఫలంబులు జల్లనం బుడమిం బడ రాజసనల ల్ల భునిప్ర తాపం 
బనేకశకలంబు లై పుడమి రాలిన తెజంగున వతోనిశీ, _ప్రమహార్హ మణిభూపషణ 
వ్రాతంబులు చించజునందట లై రాల భ ర్హ్భకరవిమర్డ న నం బిరికం గలుగమికి 
దసఖంచుచున్నకరణింగు దమండలంబునిరంతర గళ దళు శు ధారలనొప్ప దదీయరమ 
ణీయగాత్ర వల్లి కాగ ప్రనూనంబులసొబగున నొప్పకచ్పుంనొప్పునం జుట్టినవిరులు 
విరిసిపడ “'వధన్సరోషవోపం భమిన్మ శ్రబంభరడింభంబులపొలుపునరంగై. నముం,. 
గురులు నిటలతటంబునం ఏలంప నిశాటపతికిం జేటు గల్లు నని మొజ నెట్టు 

చందంబున ముణిరంజిశమంజీరఠరంబులు మొజియ దివినుండి "జేవతాంగనలు 
హర్ష నాదంబులం గావింపం జుట్ట నున్నరాతసవనిత లుచైర్నాదంబున రోడ 
నంటు గావింప రాత సరాజ్యలక్షీంబో లె నమ్మందోదరి నీడ్చికొని యతిసాటూ . 

సంబున రావణునొద్దకుం జని చానితో నిట్లనియె. వ్రగ్ర్గ్రిస్ 

. రావణ నీవు ము న్నలయరణ్యమునం బతి యొద్ద లేనిచో 

వావిరి6 దస్క్రుండ వయి వంచన బెచ్చితి వామహీసుత 

న్నీవును నీదుబాంధవులు నేండు గనుంగొనుచుండ బల్లి నీ 

దేవిని బట్టి యీడ్సి కొని తెచ్చితి చూడుము దీని ముంగలన్. 9566 

అని పలుకో నపుడు శోకము, మనమున నంతంత కెదుగ నుందోదరి రో 
దన మొనరించుచు భ_గ్రన్కు గనుగొని యి ట్లనియె నడలు గడలుకొనంగన్, 
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-థుర్టు నుండోదరి రావణునకు రోసంబు “పెరుంగనాడుట శ్యుశుం 

చ, జనపతి యొద్ద చేనియెక జానకి మ్రుచ్చిలి తెచ్చి తీవ్ర నీ 

దనుజులు నీవ జూడ నిటు దప్పక నెచ్చలి నీదుగేహినిం 

గనుంనొను నుంచు గర్వ చుడి గన్నడ నీకి యన్నవాక్యాము 

న్వ్వినియును నీకు లజ్ఞయు వివేకము గోసము! బుట్ట "'జేలకో విక్రగ్రర 

చ హరిహయవైర సర్వపరమా స్తృవిదుండు మదగృనందనుం 

డురుభుజవిక్రనుండు నుని యుండిన నీవిపినాటుం డ్ క్కియం 

దిరముగ నన్ను. బట్టికొని జెచ్చునె పాళియమేం ద్ర కిన్నర 
వ్పరులకు నైనం జూడంగ వళంబె నిశాచరనాథ నాదెనన్, 2569 

ఉ. వాసవతుల్యు: డై నరఘువర్వుని దేవిని మ్రుచ్చిలించి యు 

ల్లాసము మోజు 'దెచ్చితివి లంకకు శంక యుకింత బేక్ నీ 

దోసము ర _త్తవోవు నె యధోగలతికి న్నినుం బుచ్చుంగా కిల 
స్వీసరవోవునే యనుభవించినం గాక నిజాపరాధముల్, 2గ్ర70 

ఉ. కాలము డాయవచ్చిన నశార్యము "కార్యము బుద్దిలో. గనం 
జాలరు దోచినంతపని సల్పుదు రార్యహితోవ జేశము 
ల్మేలని చూక రంతమున మిక్కిలి హాని యొనర్చునీత నీ 
పాలిటికాళ రా క్రి యని భావమునం దలపోయంజూలి తే. సరి] 

4, 'రామునిదివిసాయకపరంపరల నృమరంబులోన ను 

ప్రామపరా క్ర క్రమాధికులు దానవవీరు లనేకు లీల్లి రిం 

శేముని చెప్పాదాన ననురేంద్ర యొకండవు చిక్కి తీవు సం 
గ్రానుజయంబు గల్లు నని రొకుసనాథ తీలంస నేటికిన్, 2572 

చ, కడువడిం గాలపాళ మురిగాంగ మెడం దగిలించుకొంటి జె 
క్క.డం జనవచ్చు నింక బలఫుస్త్యృరు. డై సను గాన శ కుండే 
విడువక యాజి శేగి రఘువీరుని" దాశి వ నధింపు గానిచోం 
దడయ' చావు మవ్విభుని దారుణదివ్యళ రాభిసంవాతిన్. శిర్78 

క చి చ్చొడిం గట్టినవానికి, వచ్చునె మే లకట రాజవర్యుని బేవిం 
దెచ్చినయప్పుడే నీపని, జచ్చితి వని దలంచితిని నిశాచరనాథా. 2514 

చ, తలంగక జన్యగంగమున దాళరథి౯ా వధియించు టొండె న 
య్యలఘుచరిత్రుదిన్యవిశిఖావాతి. జచ్చుట యొంజె మాయలు౯ా 
బలుమజు మంత్రతం త్రము లుపాయములుకా బని నేయ వింకోనీ 
వలవని యాశో షోని సువ వెరికులో త్త లెమ్మ చెచ్చెరన్, 

ము, హారిదంతదిపదంతముల్ ౫ ట్ర క్ర దున్గాధీళుకై లాస మె 
త్తి రహీళా దివ్యధనుర్ణుణ వ్ర వృణకిణోద్దీ ప్తంబు తె నిర్ణ రే 

ఏర్ 
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శరయ తే శయ మాదిదిక్పతులదోః ప్రాబ ల్రము౯ మాన్ని బం 

భురలీలం జెలువా౭ నీదుభుజముల్  దుర్వారశౌరోోద్ధతిన్. 2573 

ము, అసమానోరు భవత్క రార్చ్పితస ముద్యు దేవతా నోకవా 

ప్రసవాలంకృత మై మెననాదుకబరీ భారంబు నివాషనరుం 

డసురుల్ చూడలం బట్టి యీడ్మె దను జేంద్రా, భూరి బాపాబలం 

చెసంగ౯ా వీనివుదంబు వో నిడక నీ కిట్టుండలా జెల్లునే. వర్? 

చ, అజుని. దపంబునం దనివి యవ్విభుచేత వరంబు లంది దో 

ర్విజితజగ త్ర తయుండ వయి వీరుం డనంగ. బ్రసిద్ధి గన్ననీ 

నిజసలి కేశ పాశ ముకనీచవనాటు దు పట్టి యా నో 

రజనిచ లంద, మానము డొరం బగుకీ రు నింక్ నిల్చునే. ౨5? 6 

క, మునివృ త్తి "హోమకృక్యం, బొనరించి నృపాలవహాాళి నుద్దతి ననిలో 

మునుకొని జయింపం జూచితొ, పనిగొన వింకం నగొఆఅగోనిప నులు నురారీ. 

జే, మం త్రములు తం త్రములు "జె దై తకమాయ లన్ని 

క క్రజితునితో డనె వంట జనియె నింక 

నేమి వేసిన నే ముగు నృపవేణ్యు 

శరనివాలిం గూలు టంతియె గొజుంత నీకు, ఐన్రిబ0 

చ, రణమున కీవు పోయి రఘురామునిముంగలం గొంత సేపు మా 

గణములకల్మీం జూవి తుది రాజలలామునివీస్తురగను 

క్రణపరిము క్ర కేశాండములం గూలుము భూాస్లలి నట్లు గానిచో 

గుణ మది గల్లి రామునకు గొబ్బున జానకీ ని ని న్మధీశ్వరా. గక 1 

వ. అనియిట్టు నురిదోదరి శొకరోషభయలజ్ఞా పరాభవకలిత యు పలికిన విని రాక్షస 

వల ల్లభుం కగురావణుండు హోమంబు హెలించిమానంబువిడిచిడిగ్లన లేచిరోపా 

నలజ్వాలాభీలలో చనుండై. కాల వార్టిళ ౦బుం బోనికర వా లంబంకించి వాలినంద 

నునిభుజాంతరంబు వ్రేసి మూర్చితుం జేసి తనప్రాణేశ్వరినివిడి పించిన నదివాతాం 

దోళితవనలతకై వడి నడలుచు. గేశబంధంబు వీడి వెన్నున జీరియాడం బాదం 

బులు తొట్రువడ రోదనంబు సేయుచు నంత8పురంబున కుం జనియెనప్పుడువిసం 

జుం డే నయంగదుం జూచి బలవంతుం డ గుహునువుంతుండు మహాశనిసంకాతం 

సనమ నముస్టీ నలవరించి దశ గీ (వునినుస్త సకంబు. బొడిచె నంతలోనం "*దెలివొంది 

పురందరపొత్సుండు ర కభారాస్నవితదేహుం డై డై ధాతుభూవితం బై న శె లంబు 

చాొడ్చునం౦ జూపట్టుచు నతికోపంబున జె త్యేంద్రునిలంబునూలివో వగరతలం 

బున వ్రేసె నిట్టయిన్టరువురచేత శ్రే చేటుపడియు సరకుగొనక బలం బెడలక చలంబు 

డింపక రావణుండు పహి్నికుండ్ంబులవలన నసీర్లమించువిస్ఫులెంగంబులుంబో లె 

నీవమణరోపషక పా యితలో చనంబులనగ్నికణంబులుప్పలతిల్ల గ దాదండంబున నాఖం 
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డలపౌస్టుని దూలనేసీ పదంపడీ హుుతొ శనజాలాభీలం బె నకరవాలంబున 
హనుమంతునిం బ్రహరించి దోడ నెనలనీలగజగవయగ వాతగంధమాదనశరఖి 
శతవలిమైందద్వోవిదులం గ్రమంబున ముసలముద్ల రపరిఘపట్ట సప్రాసకుంతతోవ్స 
రాంకుశళూలచ కృంబులు ప్రయోగించి జక్టరితాంగులం జేసిన వారు బెండు 
సెడక గండుమిగిలికరచరణ నఖదంతము ఫ్టిజానుకూర్చర వాలతల పార్థి ఘాతీంబుల 
నొప్పించి వెగడుపటు చి నిజసై నంబులం గూడి రామునియొద్దకురి జనుదెంచి 
హోమంబుం చెణిచి వచ్చితి మని వినయంబున ఏన్నవించి పరమానందంబు 
నొందించి రంతీ రావణుడు హోమం బంతరాయంబు నొందిన నతిళితుం రై 
సేయునది లేక యేుమియుం దోంపక్ యభ్యాంతరమందిరంబునకుం జని యం 
చేకాంతంబున శోకరసాధిబేనతయుం బో ౪. జూపట్టుచు రోదనంబు సేయుచున్న 
మందోదరిం గాంచి యిట్లనియె, ఏ గ్రీప్రల్స 
పడ(కిరొ యింత' నీకు వగవం బనిలే దిలం బ్రాణికోటికిం 
గుడువక తీర బెన్నటికి. గోరి మొ నర్భినకోర సంచయం 
'బెడపక నేను జన్యమున కేశ మహో గ్రశిలీముఖావళుల్ 
వడిం గురియించి రాఘవ్రలవానరులకా వధియించి వచ్చెదన్ , ఏగ్08 

చ. నళలినదళాయతానీ కదనంబున రాముని€ జంపు టాండె న 
య్యలఘు చరి శ్రుదివ్యవిశిఖావాతి 6 జచ్చుట యొండె నంతె పో 
పలుకు లిం కేల యే నచటం బంచత నొందిన నీవు దుఖ ను 
వీల నిడీ జూనకిం దునిమి వహ్నీముఖంబున జూవు మొక గటున్. ెగటిత్తీ 

ర్ట 

ంధ్రిర్టు (శ్రీరాముల పృతౌపమును మండోదరి రావణున కెతీంగించుట. శుఢుం- 
క, అన విని మండోదరి తన మనమున గడు నుమ్మలించి మానక విభునిం 

గనుంగొని చాప్పకణంబులు, చనుమిట్టలం జిందుచుండ? జయ్యీన( బలికెన్, 
మ. విబుధేం ద స్తుకకౌర్యు రాముని రణోర్విం జంపంగాం జాల వెం 

తబతాద్ధత్యము నీకుం గల్లిన దిగంతీవ్యా పలేజుండు వా 
డబకీలో పమదివ్య చౌణుండు ప్రచండస్ఫారవీర్యోన్నతిం 
గబళింపంగ సమకుం డీజగములం గా కుత్డుం డూహి౦పంగన్, 4586 

మ _త్తకోకిల, కక్రతుల్యపరా క్రృముండు విశాలకీ రిఘునుండు దో 
ర్వీ క్రృమార్జిత వీరళబ్లుం డరిందముం డనఘుండు ని 
ర్విక్రృసాధుచరిక్రుం డాశ్రితపారంజాతమహీజ చూ 
శుక్రశిమ్యవ శేణ్య రాముడు సు ప్రశ స్తబలుం డీలన్, 2ినీ67 

ఉ మానననాథు రాఘవుని మౌానవమౌత్రునింగా. దబంచితో 
మౌనిత తావకీయశ రమర్డి తు లై సుర లెల్ల వేండంగా 
మొనవరూపథధారి యయి ను ర్త సిజగంబున దుష్ట దై త్యుంం 



ల్ో 

౭ 

ఆ, 

యుద్ధ కాండ ము. 767 

బూని వధింప నాజి కటు పుట్టినమాధవుంగా చెబుంగుమోొ, 2ిల్రరి 

.నిను మును దోశం జుట్టుకోని నీరథు లన్నియు ముంచినట్టియా 

భునబలశాలి వాలి నొకకాండమునళ౯ా నధియించె వారి పె 

వనచరకోటిచేత సులభంబుగ సేతున్రు గట్టం జేసె నొ 
యస్టీన నివి మ_ర్హరమాత్రునకు నయ్యెడుకార్యము లే వాదీశ్వరా, 2599 

వీన్ననాండె తి ల్రీలోకభీకరాకృతి మ యెనతాటకం జంపె నుద్దండవృ త్రి de 

చాట కేయాదేదుర్ష నుళశాతనులం బోలి కాశికయాగరవణ 'మొనర్చె 

భుజళ క్రి సురలై న మో పెట్టం జాలని ళూలి కార్ముక మవలీల విజీచె 
గా _ర్తవీర్యుని బావుకాండంబు ద్రు దొంచిన ఛార్లవరాముని ఛభంగపణి జె 

. దానవేక్షేర యివి యన్ని దలంచి చూడం 
గర మమానుషచర్యలు గావె యధిప 

యిట్టిజగ బేకవీరు నహీనసత్తు ప 
నమిళశెర్యు జయిరిప నీ కలవి యగుసె, 2590 

మత్స భాపమున సోమకు6 జంపి ధాతీకు శ్రుతుల నొసంగిన దితేడు గాయక 
కమఠమై మందరాగము నెత్తి వేల్పుల కింపుతో సుధ నిచ్చె నితడు గాండె 
కిటియె హీరణ్యాతు గెడ పీ బల్ల మ్మునం బృథివీతలం బెత్త నితడు గాండె 

కరరుహూంబులం జీజిసుర లెల్ల. గొనియాడ హేమకళిపుం జంపె నితండు గాంటె 

॥ వామనాక్ళతి బలి గిట్టి వె చి జగము 

'లేపుతో నాక్ర, మించిన. దితండు గా౭డె 
భృ గుకులంబునం బుట్టి ముయ్యేడు మొజు 

వెతకి రాజుల వధియించె నితడు గా౭డె. సిర్91 

దురమున నిను బొరినొని న్పిర్ణరులకు పిత మాచరించి సంయమివరులం 

గరుణం గానణగ నందక, ధరుం కిప్పుడు రామరూపధరుం డై పుళ్లైన్, 9599 

. సంగరంబున నీ కింకం జూవు నిజము 

నాకు నీనోడ ననముగమనంబు సేయ 

రాదు ముదిమియు మరణంబు లే దటంచు 

మున్ను వర మిచ్చి మాతండ్రి మునివిరోధి, 2598 

ఏమి సేయుదాన నింక నెద్ది దిక్కు నా, కొంటి నిన్ను విడిచి యుండవలిసె 
వరుసం బూర్వకర్యఫలము భుజింపక, లీజు దుర్వి నెంతేజారి కై న, 2594 

తే, సంభ్రమమ్థున నలవిఫీవణుని భార్య 
సరమ పంచినపను లన్ని సంతేతంబు 
చానిచందానం జేయుచు దోసీ లొని 

ద్రతుకనలసె నా కింక సుపర్వమవై రి, 2595 
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న, అని పలికి రావణుం గా౭గిలించుకొొని దీనముఖ యె లో చనగళదశ్రుభా రాసా 

రంబునం బతిశరీరంబు దడుపుచు నుచ్చ్చైెర్నాదంబున రోదనంబుగావించె నప్పు 

డద్దశ గీవ్రం డుచితసల్లాపంబులం బ్రి యురాలి నూరార్శి తత్కాలసదృశంబగు 

వాక్యంబున ని బ్లనియె. 2596 

ఏత రానణుండు మండోదగితో దన దీనస్థితిని 'ెనుకొనుట  ఉ్రుతుం- 

చ, తనయుల మంత్ర్రుల౯ సఖులం దమ్ముల భృాత్యుల సర్వబంధుల౯ 

ఘన చతురంగ పై న్టీములం గయ్య్టీమున౯ా మును గోలుపోయితిక౯ా 

వనజదళాఖీ యే నొకండం బట్టుగ నేమి సుఖంబు నొందంగా 

మనియెద వారు పోయినక్ర్తనుంబున నాకును బోను టొప్పగున్. 2597 

ను అని మేసే.౦ద్ర భుజూనలేపహననవ్య కృప తాపోదయుక౯ా 

ఘనమాయు౯ నిఖలా(స్ర్రుశస్రువిదు జన్యవ్రేము నయ్యిం ద్రజి 

తును గోల్పోయితి నింక చేల దబ తుకళా దోశ్ళ_కి నమ్మాన వేం 

ద్రునిం బోరకా వధియింతు( గానియెడం జత్తుం గాక చే టున్న వే. 25ర0ి 

చ, చెట్ చితి యజ్ఞ కర్మములు శ్ష్టుల మానుల బాధ పెట్టతి౯ 

బరసతులం దగ౯ా జెజిలువట్టితి వేల్పుల హింస చేసితి౯ 

గరివరయాన యేను గనుగానక చేసితి బెక్కుపాసముల్ 
గణికటీ నన్నిటిం గుడుచుకాలము డాయంగ వచ్చె నేంటికిన్. 9599 

చ. నరసురయతుకింపురు ప నాగనభ శ్చరసిద్ధసాభ్యకి 

న్నరగరుడోరగాదుల రణంబునం దోలి యశంబు గన్ననే 

నరుదు నేండు మర్త్య శరణాగతి నొందుట యెట్లు పౌరుషం 

బబుగబె యింతకంకు సమరాపనిం జచ్చుట మేలు గాదొకో. 2600 

క వాలా పౌరుష నుణంగిన, నేలా రాజ్టంబు భోగ మేలా సెన్యం 
బేలా నశ్వరజీవిత, మేలా నీ వేల భాగ్య మేటికిం జెప్పుమూ. 25౧1 

చ. హరివాయు చేతివజ్ర ము కృ'తాంతునిదండము పాళి పాథముకా 
గరువలి కేతనం బసురఖడ్లము ఛావకశ క్రిం గిన్న శే 
శషరుగడ జీరికిం గొననివాండ మహేశ్వరద త్రభూరిభీ 
కరతేరచం ద, హాస మది గల్ల నింత విచార మేటికిన్. 2602 

యత్డు. (శ్రీరాములచేం జచ్చుటయే నాపరమార్థం బని రానణుండు భార్య? కోల్సుటు, చుం 

చ. అలికుల వేణి యొక్క_పరమార్గముయ జెప్పెన బేవతల్ మునీం 
ద్రులు దను "వేండుకొంటకుం జతుగ్భుజు. జాజ్ ననుం బరాక్ర్రృమం 
బలర వధింపంగా దళశరథావనిభ_ర్హకుం బుతు డై ముదం 
బలవడ రామరూపమున సర్ధి జనించుట నే సెజుంగుదున్, 2603 
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ఉ. రాగ మెలగు ఘోరసవముగంబున రామశరంబులం దను 

త్యాగము: జేరి దుర్గ భసుఖావహ శోళతము క్తి కామినీ 

భోగము నొందం గోరి నృపపుత్రిని మ్రుచ్చిలి తెచ్చికి నృము 
ద్యోగ మెలర్ప నప్విభున కద్ధ తి నాపయిం గిన్క. పుట్టలోన్ . 2604 

కే, నేటితో సరి వనితరో నీదుపొందు 
భూపతిశరంబుల౦ ెగి ము క్లికాంతం 

బొంద రణమున కీప్పుడె పోవ్రువాండ 

నిదియె సుమువబూ ర మెడసేయ నేటి కిచట. 2605 

యిరు రానణుండు కడపటియుద్దంబు నకు వెడలుట. ఛథం- 

వ. అని పలికి యబ్దేవికిం జెప్పి దనుజకుంజరుండు దిగ్గన లేచి రణోత్పావాసావాస 
చాహాటోపకోపంబు లభివృద్ధి నొంద ఫీస్టుంబున నంతగపురరిబు వెలువడి పాద 

విన్వాసంబునమహీతలంబు గ గ ,క్కదల సముద గ్ర వినూతనముహాో లో హాంబునసతి 

దుర్నిరీయుం డై యాస్థానస ననంబునకుం జను'బేంచి మణిఖచిలేశ్తే హానుసింహోస 

నంబున నాపీనుం జై యుదయమహీధరోపరిగతనీలజీ మూతంబుకరణిం జూప 

ట్టుచుం గులమహీధర గు హాముఖంబులం బ్రకిథ్పనులు సెలంగ న _స్పసముద్రం 

బులు పొంగ పొరల ధరాచ క్రంబు తల్లడపడ ది శాముఖంబులు బ్రద్దలువోజి 

గగనంబు ఘూర్షిల్ల భూచర ఖే చదరభూతవ్రాతంబులగుండె లవియ గ్రహంబులు 

గ తులుదప్పం నోటిపిడుగులయ్రాతకు ప్రీ "ప్లేటగునట్లుగాం బ్రఫ్టాన భేర్ వ్రేయించి 
యనర్భ నుణిమయరత్న కిరీటంబులు దళశిరంబుల నలంకరించే 'మణి శే యూరంబు 
లిరువదిభుజంబుల బాదుకాల్ప నమూణికష్టమయకుండలచ్భా యాసంక్రాంతవింశ 

తిగండమండలుం డై నానావిధ కమనీయతరళ తొరహోరంబు లురంబున సవరించి 

శక కుతజకల్పసుశీతీల చందనపంకలి ప్ప ప్పగాత్రుం డై సంధ్యారాగ పరీత జీనూ 

తంబుననుకరిం చుచు మణి మండనముండితసర్వాంగుండై. ధాతుకోభితాంజనా చ 

లంబుపోల్కి0 చేజరిల్లుచు శరశరాసనగదాముసలముద్లర భిండి వాలకర వాల 

శ క్రితోమరపాళప రిఘాంకుశద క్ర క కుంతళూల ప్రానపరశ్వథ శే ప ణీ ప్రముఖ బహు 
విధాయుధాలంకృతవింక లి బాహుం డె జతీ వ్రమయూఖమండితుం డై జ నపుండరీక 

బంధుండుంబో లె వెలుంగుచు( గాల శేతుసూామకసూతుండు సవా సృజవాశ్షం 

బులం బూన్ని మణినముయపతాశకా కేీతనంబు లె త్తి కారు కచాణతూణీరాది 

బహూవిధా స్రశేశస్రుపరిపూర్హ ంబు గావించి హోడళచక్ర, పరిశీ స్తం బైనసాంగ్రా 

మిక కాంచనరథం చాయ త్ర తంబుచేసి సహస స్రృఘయానిర్దైవ శీహణంబుగోం 

జెచ్చిన దాని నారోహించి  శంఖదుందుభికావాళ భరీ భాం కోర ణపురస్పరంబుగా 
దివ్యవమానాధిరూఢుండై_ పరవముపదంబునకుం బోవుచందంబున నాజిరంగంబు 

నకుం జనియె నతనిరథంబు వెనుకొని సర్పరోముండునుఖడ్గరోముండును వృశ్చి 

కరోముండు నగ్నినర్గుండు ననునామ౦బు గలయాతుధాన యోధులు నలున్భరు 



సరాషయుధ పరిష్టృతు లె ము కృపుడుముని వై కుంఠంబునకుం గొని చను వార్ష 

దుల భంగి వెలుంగుదుం జనిరి వారల వెనుకొని చక్రపయోధరయిందూణీరజం 
ఘీకయు శతఘ్నీళూల శేశాంతయుళం ఖగళ యు ధనుర్భూలతోపోతయుశితసా 

- యకకటావవీవీణయు మ త్తదంతావళయానయు కతాంగరథాంగనితంబయ 
సముచ్చితధ్వజపతా కావా స్తయు నానావిధ హేతి వ్రాతమణిభూమణాలంకృత 
యు నై రాతస సేనాలవ్షీబహువిధవాద్యంబులతో రామభద్రుని వరియింపం 
జనుచందంబుగొ నర నిట్లు రావణుండు సకలసాంగ్రామికపరికరస మేతుం a 
రథ భారంబు మోవండాలకో శేషుండుళశిర౧బులువంప రథ చక్ర సముద్భూతధరణి 
పరాగపటలంబు గగనంబున కెగయంః గోలావాలబహులంబుగా ను_త్తరదా( 
రంబున వెడలి వానరవిలంబు సొచ్చి మహావాతంబు జీమూతంబులంచోలుకై. 
వడి నిజాభీలశరజాలంబుల వానరులం దూలం దోలుచు నతిరభసంబున రాను 
భద్రునియొద్దకుం జనుదెంచుచుండె నప్పుడు. 2606 

కో దనుజానీకము రావణు పనుపున నవిశంకవృ త్రి బ్రబలస్వీనముల్ 
వినువిది ముట్ట నురవడ్డి, వనచరబలవితతిం చాంకి పటురోవమునన్, 2607 

చ, గదలును శ కు లుగ్గ పరిఘంబులు తోమరకుంతము ల్పటు 
ప్రదరములు న్ల్గుకారములు. ,బ్రాసపరశ్వథ ముద్దరంబులు 
న్వదలక చ కృళూలములు పట్టసము లృితమండలా గృము 
బృదమున వైచి వానరసమాజము నుబ్బడంగించి శేఫునన్, 2608 

చ. కపులును వీజువోవక యఖండభుజాబలదుర్నివారు ₹ై 
విపులకిలాచయం౦బులును వృత్గణంబులు వీచి వై చుచు౯ా 
గువితమనస్కు_ లై గజికుగోళ్ల వధించుచు నుగృభాంగిం గో 
ణపులముదం బడంచి గగనం బగల నడి నార్చి రుద్ధతిన్ 2009 

ఆ. వానరదానవ్యప్ర వరపాదతలాభిహూత ప్రభూత మె 
తోన నుహీరజం బెగని దొంతర లై గన నయ్యె మిన్నున 
న్లానక యొక్క_రీతిం గ దనంబున( జచ్చినపీరు లయ్యడం 
బూని మరజ్జగంబునకు. బోవ సమర్చీనమెట్టులో యనన్, 2610 

మ. ఇరువాంగు ల్వడి నిట్లు దార్కొని చలం బేపార నొండొాంటిఎ 
గర ముదర్హుత్తి నిగుడు విసు రడ మోఘ,క్రూరళ స్తాస్తముల్ ] 
వరుస స్షత్ప ఫభుకంకనాళముల పై వ్రాలె న్యరుత్కామినీ 
గురుహూ స్త ప్రవిము క్రదావములతోం గూడ న్విచిత్రంబుగన్, 28.11 

చ, మృతభ టదం౦తిఘోట క్రళ్టరి్యి గణంబులు శాతఖడ్లని 
రితకరపొదశీర్ష ముల తెళ్టిలు గల్లి నితాంతర క్షపూ 
రితసమ రాంగణ౦బు విఫరీతగతిం గన నయ నప్పుడ 
ద్భుతముగ ద్యీపపర్వతవిభూవి. తభూరిపయోధి చాద్చునన్ , 6 [2 
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ఆ అందు యానపాత్ర లై యరదము లొషె , సకలభూతములు పిశాచనులును 

నుకరకచ్భపములమాడి. జరించె భూషణరజంబు లిసుకచంద మొందె.2618 

-ంధుద్దు ఖస్తరోమ సర్పరోమ నృశ్చికరోములు హూనుమదంగ దనీలూలచేం జచ్చుట, చు 

క, వనధు లిల నభము ఘూర్ధిల, దనుజుల కగచరుల కిట్లు దారుణరణము౯ 

జనలోచనభీకర మై) యనుపమ మై యద్భుతావవాం జై "బె చెలైైన్. 5614 

వ. అప్పుడు, 
2615 

కో తేల మిగిలి ఖడ్గరో ముండు, చలమున నాత్తి యరోమశాళతాసులబే 

బలువడీ( గిళుల గాత్రం, బులు ఇక్కులు వాపు చిట్లు పో రొనరించెన్ 
2616 

ఉ. అప్పుడు వానిమాంవం బవనాత్మ జా డొక్క_విశాలసాలముకా 

దప్పక సెళ్లగించి నిజదర్చ మెలేర్నంగ వేయిమాటులుం 

ద్రిప్పీ రయంబున ని్టిసరి తెంపున వై వ నతండు దానిచే 

గొప్పమహీధథరంబు క్రి, కియం౭ం గూలేె విభిన్నశిరస్కు డై డె భువిన్. 2617 

. ఆతనిపాటుం జూచి మది న్యాగృహ మొఫ్పంగ సర్పరోముడుకొ 

శేతులతీట వోవ ననినే నీయుచుల దోడినిశాటు లెల్ల సం 

వీ తి వహీంపంగా నిజశరీరజరోమవిపాహిదష్టు ఇ 

యాతత కేజు లె నవిపినాటులు చావంగంజేసె బల్బిడిన్. 26 18 

ఉ. వానితెజుంగు. జూచి కపివర్యుండు వాలితనూజు( దుగ్రుం డై 

మానక. గండ శె ల మసమానభుజాబల మొప్ప దెచ్చి య 

డ్రానవుమిోంద వై_ వ చిన నతం డొకప్రేటున భిన్నవమేం డై 

ప్రాణము లంగము న్విడిచి పాఆంయల గూలె నగంబుచొడ్పునన్ 2619 

చ, అనిమిష నాథ పె త్ర త్రపటువా _స్పవిసృష్టశిలాహతి న నయం 

బున సమరావనిం “బడినభూరిపరాక్రము సర్పరోషునిం 

గనుంనొని భూరికోప మెసంగ న్వడి సోవ్చశ్చీకరోము. డుగ్రుం డై 

వనచర సేనం జొచ్చి యనివా ర్యుగ తి న్విదళించె నందటన్. 2620 

శే, అతనికో ల్త లల కోరక యది, చరులు, చదల6 బజచిననారల జడుపుదీర్చి 

వహ్నిశనయు౦డు నీలుం డవార్య శౌర్య, మొప్ప రయమున వానిపై కురవణించి. 

చ, హరిహయనజృతుల్య నుగుహ సతలంబునం డత్క పోలము 

న్షఆచిన దీర్గ “సంతములు జల్లన "రాల నవీ, తారక 

ల్పెరువడీ నిష్క_?మింసంగ క్షపాచరు అందజు6 జూచి యేడ్వంగా 

గురుకులిశాహతి నైగినకొండ విధంబున6 గూలె నుర్వరన్. 2622 

sh 

ఇరు రాముం డగ్నివస్టనిం జంపుట, ధ్రైథుంా 

వ. వానిపతనంబు విలోకించి యగ్నినర్లుండు కోపించి కాలాగ్ని యుంబో'లె మం 

ముచు నిజ తేజో జాలంబుల నభీముఖుల నెల్ల కలభంబులంబో లె డహించుచు 
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నిరంకుశ ప్ర తాపదీవీతుం డ్ రణ శ్రీ డ్ సల్పి నతనియాటోపంబు6 జూచి గా 

ముండు వోఫీవణుని వలన సతనివృ శాంతం బంతయునాకర్ణి ంచి శీన్తుంబున వాయ 

వ్యా(స్ర్రంబు శరాసనంబునం గూర్చి తిగిచి విడిచిన నయ్యమోఘా స్త్ర పాగ 

బున నద్దానవుండు గతీప్రాణుం డై పుడమిం బడియ నిట్లు తీనచక్ర, రల లగ్య 

ఖడ్గరోమవృశ్చికరోనునర్పరోమాం గ్ని వులు నలువురు6 “బంచత్వంసు నొందిన 

విలోకించి రావణుండు దశవదన౦బులం “జడిముడి పాటుగ దురనుదీర్ష వి శృముండై. 

రథంబు దోలించి మారాండుండుంబో ల వెలుంగుచు నిజశరముయూాఖంబుళ 

వానరబలజలాశ యంబును శోవింపంజేయుచు రభసోద్రే కంబున రణవిహోరంబు 

గావీించుచుండె నస్సుడు. 2628 

. అనుపమ తేజు? డారఘుకులా గణి గన్నుల గెంపు మోటు టై 

క్కున దివి జేంద్రచావనిభ' ఘోరశ రాసన మెక్కు. వెట్టి శాం 
చనవలయాభికో భితని కాతశిలీముఖము ల్నిశాటనా 

ధథునిపయి చేసె నంగములు దూల గుణధ్వోని ని నింగిముట్ట గన్. 2624 

. ఆరజనీచరాధివిభో డగశతాంగగతుండు భొస్క_రుం 

జేరినరాహుభ గి నృపుం జేరి ఘనంబు మహాగిరిం బయో 

ధారల గవ్పినట్లు వితతంబుగం గాంచనపుంఖనహ్నీకీ 
లారుచివడ్రసన్నిభకలంబము లేసె మహాద్భుతంబుగన్ . 2625 

క, దానికి నించుక డలశక, వూనననాయకుండు ఘోరమా+గ్లణవితతుల్ 

పూని శతాంగగతుం డగు, జొనవనాయకునిమోంద దళముగం గురిెసిన్ 2626 

ంర్టుర్లు ఇంద్రు,ండు దనరథంబు గొని రామునకు సా రృథ్య ము సేయ మాళలి నియోగించుట. చలం 

వ. ఇట్లు పదియేనవనాంటి టిప్రాతీః 'కాలంబునం దలకొని సమానవి కృమంబునం బోరు 
చెడ నంబరమధ్యగతు లై లై న వేల్పులు రథి మైన రావణుని బతి మైన రాముని 
విలోకించి వీరిరువురకు రణంబు సమంబు గా దని పలికిన చవారలవచనంబు వినీ 
పరమౌార్శవదుం డగుపాకశాసనుండు నిజసారథి యగుమాతలి రావించి నీవు 
కేస్టుంబున మద్రథంబు దోలుకొని రఘూ _త్తమునికోడకుం జని యమ్మహోత్మునకు 
సారథ్యంబుం చేసి దేవతలకో హితంబు సంపాదించి పెంపువడయు మని పలికీన 
నతం డట్ల కావించెద నని యాయకొని శృక్తునకు బ,ణామంబుం చేసి యనుజ్ఞా 
తుండై . కాంచనచిస్రాంగంబును వెద వై డూరగ్థకృతకరొబరంబును దరుణాదితనం 
కాశంబును గింకిణీశతవిభా వి తంబు నగురథంబు సన్నద్గ్యంబుం జేసి రుక్తవేణు 
ధ్వజం జౌ క్రీ కాంచనావీడంబులును సూర్య సం కాశంబులును శ్వేతప్ర ప కీర్ల యు 
_్రంబులును హరిద్వర్మంబులు నగుతురంగంబులం బూన్ని యనుహారథంబుగొని 
దివంబున నుండి ఫుడ్మికి దిగి వచ్చి సముచిత ప్రకారంబున రామునకుం బొడ 
సూజి నిటలతటఘటితాంజలిపుటుం డై విసయరబున నిటనియొ. DAT 
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మ, అనఘా యేను సుశేందసూతుండ. దదీయం జెనశే రుద్ధతిం 
గొని  శీ్టంబునం దత్ప్రవోదితుండ నై చె ఘో రాజలో నీవీ చె 
త్యునిం దున్హాడి జయంబు చేకొనుట కెంతో నీతి నేతెంచితి 

న్నను మన్నించి శతాంగ మెక్కి రణము నావంపు ముద్యన్మతిన్ . 2625 

శా,ఐందృం బొక్కమహోశరాసనము దివ్యం బె నవర్శంబు భో 

గీం టప ప ప్రఖ్ధపృహత్మ_ము నృితమహాహీనో గన క్త ల్చుప 

శ్వేరద్రుం డం పెం బరి గృహించి కుతుకం చేపార నీనీచ'డై 
త్యేంద్రం జంపుము సరగరంబున ధరిశ్రీ ౦ద్రాసురు క్మెచ్చంగన్. 2629 

శే, వను వౌరథ్య మునరింప నింపు మజయ, "పల్లి జం భారి దనుజుల ద్రుంచినట్టు 
'లేనుసారథ్య మొనరింప నింపు వెజుయ, నిపుడుదళక ంకువధియింపుమినకు లేం ద్ర ద్ 

-ంథర్దు రామం డిం చృఠరథారాఢడ్డుం డై రావణునితో యుద్ధము సేయుట. త్రఠ్తుం 

క, అని విన్నవింప రాముడు, మనమున హార్చి ంచి వాని మన్నించి రథం 

బునకు€ బ బ్రణమిల్లి నీభు90, బున నెక్కె. స్టోద్ క్రి లోకముల వెలింగింపన్, 2691 

ఆ అంత ముజ్దగంబు" లాకులపడ (గ భూతములు కడు భయమున( ద_త్తణీంప 

రథికు లై నగామరానణులకు ఘోర, సంగరంబు చెల్లె సంకులముగ. 2689 

మ. దశకంఠుండు కోడంగి ఘోరతరగాంధ రాష, న్ర మేయ నమ 

_స్తశరజ్ఞుండు రఘుప్ర వీరు. డటు గాంధర్యాంబకం బేసి చై 

త్యశరంబు న్వడి. ప్రంచె ఇ వా డలుక్ష 'దైవా స్ర్రంబు బిశ్లేయ స 

ద్యశుం డాయోాధనభధుర్యు( డానృపతీ దై వాస్త ంబునం ద్రుంపంగన్. ౨గ్రగ్రర 
చ. అలిగి దశాననుండు చలమారంగ దాఠుణరాతుసా స్త్ర ము 

త్య్యలఘుగతి న్నిగుడ్ప వెస నప్పరమొస్త మునందు. గాంచనో 

జగిలమభానీయ దువ సహసా యకకోటులు పుట్టి బల్వడికా 
దళముగ సర్పరూపములు దాల్చి మహాద్భుతభం దోంపలగోన్. 2684 

చ, కడువడి దీప్తపానకశిఖాతతిం గ్రక్కుచు వాతదుర్వివం 

బడర భయానకంబు లయి వాస్టదితవ క్త కము లై యహీంద్రుక్షై. 
వడి వడిం బూని దిక్కులు దివంబును ధాత్రి తియు నిండీ వి క్రమం 

బడరంగ రామభద్రుదెస క ట్లడరెం గడు శాన దృవై. ఖరిన్. 26 
చ. కనుగొని రాజనందనుం డకంపితుండై వడి సకుడాస్త మే 

నిన వెస దానియం దతివిచి త్రతరంబుగ ఘోరపత్షముల్ 

సునిశితతుండము ల్లలిగి క భిలునట్టినువర్ల కోటి చ 

య్యన జనియించి  వహ్నిశీఖలట్ల 3 వెలుంగుచు ఘూోేరవె ఖరిన్, 2686 

మ. తమయు న్దిక్కు_లు( బుహ్క-_ర స్థలము నాచ్చాదించి త్ల కొక గృతుం 

డముల నష్ట?చ్చియు వజృసన్నిభనఖాంత వాావాలిం జీంచి పా 



474 గోవీనాథ రామాయణము 

దములం దన్ని పత త్ర, జాతపటువాత ప్రి పోధతిం దూలం దో 

లి మహారాతసము క కసర్పశరముల్ కల న్వీదొరించినన్ . 681 

మ, తనయస్తం బిటు నివృలం బయిన దై త్యస్వామి కోపించి బో 

రనం గాలాంబుద మ ద్రిమోంద ఫఘనవర్ష ౦బు స్ప్రవర్షి ంచుచా 

డ్పున నారామునిమా౮ద నొక్క మొగ? నొప్తుల్ చూచి వార్షింప గ్ర 

క్కు_న నీరంధ్రసృషత్కవృష్లిం గురిసె న్టోర ప్రకారంబునన్, 9683 

ఉ. వాసనవై రి యిట్లు రఘువర్యుని నముల ముంచి వెంటనే 

వాసవసూతు మాళలి నవార్యపృషత్క_సవాస్స విద్ధునిం 

జేసి సుఫర్ల కేతనముం జెచ్చెరం దూపుల నుర్విం గలం గా 
నేసి సు"రేంద్రవాజుల ననేకళశరంబుల: గప్పె నుద్ధతిన్. 2639 

వ, ఇట్లు దశ AS గ్రీవుండు దశవదనంబులం జడిముడి ఫాటు గదురం దనయిరువది చేతుల లు 

బరువు. పోవీన. 2640 

ఆ. ఆర్హం డై నరాము నప్పుడు వీశీంచి, సురలు కిన్నరులును బరమమునులు 
గరుడయకుసిద్ధగంధరగ్టికిన్నర, సాధముఖులు కోడు వివ్ణు లెరి. 2641 

శే, అసురవర రాషూుసం లో స్తుండై జైన రాను,చంద్రు నీశీంచి వానరసహితు. డె డైన 

సవితృనందనుండును పీ పభిషణుండు జూల, వ్ను అరి మొగంబుల చెలిని దక్కి. 

క. ప్రజల కళుభానహుం డై, ద్విజరాజసుతుండు వి మిగుల విధువల్లభమూా 
"యజ బేవతాకళారము, బుజుగతిం జననీక యావరించెం గడిమిన్. 2648 

తే, శరనిధి సథూమపరినృ త్తసాం ద్ర వీచి, యగుచు మంటలు పర్వ నత్యంతకోపుం 
డై రవిని సంస్పృశింపంగ నథగుమాడ్కి, నిబిడనిర్హామ. మడరంగనింగి. ముక్సై, 

'లే, మందరశ్మి యె శస్త్ర సమాన వర్టుం 
డె పరుషం శై కపెంధాంకు. "డె వినీల 

పరిధి యె భాసరుండు నిష్పభత నొంది 
ధూమ కేతువుతో. గూడి దోె మింట. 2840 

శే. తెజంగునకుం దప్పి యింద్రాగ్ని బేవతాక, మైనకోసలనతు త్ర మగువిశాఖ 
నాక్రమించి యంగారకుం డంబరమునం గింఛుకచ్చవి నటు సటిలోకింప న య్య, 

క్, పదిళల లిరువదిభుజములు, పది కార్ష్ముకములును గలిగి భండనభూమిం 
ద్రిద శారికులవ ేణ్యుండు, కదలనిమైనాకశిఖరికై. వడి నొప్పన్, 2047 

వ. ఇట్లు రావణుని చేత నిరస్యమానుం డై రాముండు కొండొకసేపు శరసంధా 
నంబు సేయుటకుం దో(పక వెగడు; పడి యుండి వెండియు థై ర్యాతిశయంబునం 
బరమసంక్రుద్దుం జై విలయ కాలె వై శ్వానరునిభంగి వెలుంగుచు బొవులు ముడి 
వడ రోషారుణితలోఛనంబున దహీంచుచున్న వాండుపోలెం జూపట్టిన నప్పుడార 
ఘువల్ల భునినదనం బుపలచించి సర్వభూతంబులు భయంబు నాంగై బుడమి 
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వడంకె నచలంబులు చలించె ద్రుమంబులు చాంపకట్టువడియె సముద్ర ౦బులు 
సంతో భించె మేఘంబులు భయంకరంబు లై యు త్పాత కాలంబునందుంబో ఆ 
భీమనిర్లోషంబులు సేయుచు మండలంబు సేయుచుండె నట్టిదారుణంబు అన 
యౌాత్పాలతికంబులు విలోకించి రావణుండును బర మోద్విగ్నుం డయ్యె “చేవ 
గంధ ర్వకిన్నరగరుడోరగ సిద్ధదార ణరమోయమాదులు. విమానస్థు లై నానావిధ 
ఫీమ్మప్రహోరంబుల చేత రభ సంబుగా రణంబు సేయువారి మహోకళూరు లగురాను 
రావణులను లోకసంవ _ర్తసంస్థితం బె నతదియయుద్ధంబును విలోకిం చి మహోాద్భు 
తంబు నొందుచుండి రప్పుడు, 2649 

కొ, రిపుని వధింవుము దై_త్వా,ధిప యని రాశుసులు రిపు నషింపుము రామా 
ధిప యని వేల్పులు సారెకు, విపులంబుగం బలి. రభ ఏథి నురవడిన్. 2649 

తే, అంత దుష్టాత్తుం చై నదశాననుండు 
కోపసంర క్తనే శత్రు, చె ఘోరభంగిం 
బది మొగంబులం జిడిముడిపాటు గదుర 

నృపలలాముని. బ్రవారింప నిశ్చయించి. 2650 

నీ వ బృసారము సర్వవై రినిబర్హణ మసమాన మఖలభ యానహంబు 
నరిక్సంగనిభ కూటకీలిత మతిరవచలితే కాలాగ్నినిభ ప్రభంబు 

చటులాగ్ని కణధూమసంచారభఘోర మనాసాధ్య మతిరౌద్ర, మద్భు తంబు 
తతసర్వభూతసంత్రాసనంబు దురాసదంబు భేదన మకిదారుణంబు 

లే, నై నకాలాయసమ యో గ మాననీయ 
వరాల మొక్క_టి గై కోని కాలవహ్నిి 

గతి వెలుంగుచు నిజసై న్యతతికిం గడు ము 

దం బొసంగుచు ఘోరనాదం బొనచ్చె. 265] 

మ, అతికాయుం డతిదారుణుం డతిభుజూాహూంకారుం జై నట్టియా 

దితిజాధీళుండు భూరిరోషము మది సపింపం బెల్లుబ్బి యో 

గతీ నాదం బొనరింపం దద్రవముచేం గంధు బ్లిశ ల్య్వో్య మము . 
న్గుతలంబు న్మణి సర్వభూతములు సంతభించె నొక్కుమ్మడిన్. 262 

"లే. దశముఖుం డిట్లు శూలాయుధమును గేల 

బూని జళివించుచు నితాంతభూరిరవము 

చేత నర్వంబు శోషీంపం జేసి గర్వ 
మెసంగ నారఘువరునితోో నిట్టులనియె. 2ిఉర్కై 

చ. సురుచిరవజ,సార మగుళూలముం జూచితె రామ నీకుం గా 

నురవడి మత్మ_రంబున సముద్యత మయ్య రణాంగణంబున 

న్లర మిది నీదుజీవితము గైకొని లక్షుణు గీటణంచి గ్ 

మృ్మజం జనుదంచు నిప్పుడె సమక్టుండ వేని దలంక కుండుమీ, - 2654 
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క, ఘనశీరాలంబున ని న్నని మొన నిప్పుడు గీటణంచి మును నీచేం జ 

చ్చిన రాకశుస సవీరుల యానన గళ దశ్రుప్ర,మార్జనం బొనరింతున్. బిర్రిర్ర్ 

. అని పలికి రాత. సేంద్రుండు, కనుంగొనలం బ్ర “స _ప్పవహ్నీకణములు రాలం 

డనబలముకొలంది కలము, మనుచేంద్రున్ నిమోాంద వై చెమంటలు దొరుంగన్, 

. ఇట్లు మహోళూలంబు రావణకరోన్లు కం బా ఛె విద్యున్తాలానమాకులం జై బై యష్ట 

భఘంటామహోనాదం బె ఘోరదర్శనం బే బై మంటలు గృక్కుచు ఛీపణరభానాతీ 
శేకంబునం దన కభిముఖంబుగా నపరిన న నారఘుపుంగవుం డ నేకవికిఖింబులం 

బరంగించి పురందరుండు జలాఘంబువేశ యుగాంతేవహ్నిం బోలె. దచ్శరా 

సారంబున దాని వారించిన నది సరకునొనక పావకుండు పతంగంబులంబో తె 

రామకార్షుకవినిస్సృతసాయకంబుల నన్నింటిని నిజ తేజంబున దహించినళూల 
సంస్పర్శచూర్ష్మితంబు లె భ స్మసాద్భూతంబు లె ననిజళశరంబుల నవలోకించి 

రాముండు రయంబున,* 26517 

ఉ. ఆశతకోప మేర్పడ బలారివినిర్మిత మైనదాని న 

క 

మ్ఞాతలిచేశ చేంబడినమానితళ కీ క్రి (బరి గ హించీ ని 

ఖ్యాతబలుండు గానం జులుకం బలుమో + అటు ఏచి వై చెఘం 
టాతతినిస్వనంబులు కొడానిమెణుంగులు మింట బర్వంగన్. ఏర6క్రి 

ఈలీల రాఘవునిచేం దోలిత యె యింధ్రశ కి దోడోడ మహో 

ల్కాలీల వెలుంగుచు. జని, కీరాలముె బడియె మింట జుక్కలు దాలన్. 

. దారుణోదగృశ క్రిచే దాన వేంద్ర, శూల మది భిన్నమై రణతోణిం గూలె 
నవ్విధంబు గనుంగొనియమరనరులు,నగచరులు మెచ్చి రాముని. బొగడిరపుడు. 

అంత రఘూ త్తముండు వి విలయాగ్ని శిఖోపమువ జకల్ప కా 

లాంతకదండతుల్య నిశి తాంబకళోటులరథ్యము 2 ల్పరి 

కాంతము లై కరంబు వికలత్వీము నొందంగ6 జేసి సూతునిం 
బంత మెలర్చ శొతశత బాణముల న్వుడి నొంచి వెండియున్. 2661 
మంట లుమియు బాణము లె ,.దింట నురము మూట శిరముదెన మేడింట౯ా 
శెంట నొసలు భుజములు నా, టింటం బార్భ ములు చేసి రేం గడిమిన్. 

. రావణు డిట్టు జన్యమున రాఘవహాణవిభిన్నగాత్రుం డై 
కావర మేది? దట్టముగం గా జెడునెత్తుటం దోంగి ధాతుజ 
లావృత శె లరాజము క్రి, యం గనుపట్టు చుం గోపతాపము 
ల్భావమున నృనంగొన విసన్నత నోంది చలించి వెండియున్, 2668 

. రోషముపెంపునం గనుల రోహితరోచులు నివ్వటిల్టంగా 
భీషణభ ంగి చేర్చు గనిపింప గుణస్వన మాచరించి ఘే 
రేషుపరంపర రఘుకు లేంద్రుని వె పెం బరంగించి ముంచె 
రవము సేయుచు న్స న మనకుంఠితవృష్టి దటాకము నృలెన్, 2664 



ణం 

డ్ 

చ 

. వెంగ్రియు రావణుం డలిగి వేయిశరంబులు వింటం గూర్చి కో 

యుద్ధకాండ ము 

ఆరజనీచర స్రవరుం డద్భుతభంగి నిగుడ్చుళూపులం 

బూరిత గాత్రం డై గిరియుం బో తె నక ంపుసి(డు రామభద్రుః డే 

పారం జలింప కర్కుండు నిజాంశువ్రలం బెనుజీంకటింబలెలా 

సారశరంబుల న్రిపునిసాయకము ల్వీరియించె వ్రేల్మిడిన్ . 

దండగుణార్భటు ల్సెలంగం దప్పక రామననేంద్రుమిోంద ను 

ద్లండత నేయం దద్విశిఖతాడితుం డై రవివంశవార్టిసో 

ముం డొగి నెత్తుటం దడిసి పూచినమోదుగుభంగిం దోంచుచున్ . 

వ్రేటునం బుట్టుకోపమున వీరవలేణ్యుండు లత్ష్మణాగ్యజుం 

జేటి ప్రతాప మోతని జయింపక యుండిన నంచు. గుద్దు డె 

మాటికి వేయు వేయు పటుమార్షణము ల్నిగిడించి గా త్రము 

ల్చీటటలువాజిం జేయు చిటు భీషణభంగిం బరా కృమించినన్ , 

దనుజవ లేణ్యు. డవ్విధముం దప్పక గన్లొని దుర్శదాంధు డై 

ఘనతరసాయకావళులం గప్పుచు డాసిన నమ్మహారథు 

© నభుజవీరుష్ట లవ్విశిఖ గాథతమంబున చెల్బ వారిక్ం 

గనంబడకుండి రప్పు డలుక న్రఘువీరుం డొకింతలోపలన్ . 

సరుతరహేముపుంఖశరకోటులం దత్ప?ద
 రాంధ కారము 

న్వోరియంగం జేసి జన్ఫ్యమున వీరరసోజ్ఞ ప్రలఘోరరూపుం డై 

యురుతరభంగిం గ క్పైదుట నున్నదశానుష్ణిని వేండిచూపులం 

జాతిచుజిం జాచి సల్కె6 దనభూరత గనుడ దారుణో క్తులన్. 

రురు క్రీ రాములు రానణుతో ఏరాలాపంబు లాడుట. కైరా 

ఏమిర రావసాధమ మహీసుత యొంటి వసించి యుండ నీ 

వామదిరాశ్నీ. దస్కరుండ వై కొని తెచ్చితి వపు దాన నీ 

శిపుయశంబు వచ్చె దుది నిట్టియ కార్య మొనర్శ్భి యేను చే 

జోనుహిమాధికుండ నని శూరుల మ్రోల వచించ డెంతయున్. 

॥ ఓరివిచేకహీన పరయోాషల బల్క్ గ్ర హీంచువానికి 

నారుణపాతకంబు కులనాశము గర్హణ మా ర్తియు సదా 

చారవిరోధము న్లలుగు సత్యము నీ వది గాన లేక నే 

శూరుండ నంచు? బల్కె, దిది శళూరునికృత్యమె యెంచి చూడంగన్. 

నీపాలిమి త్తి యగుథా, త్రీపాలకప
ు త్రి నిట్లు చెచ్చి దెలియ రో ల 

పాపాత క ళూరుండ నని, మాపాల వచించె చబెంతమతిహానుండవ్ , 
2 

ఘనళూరుం డగుధనదున్ని యనుజు (డవు బలాధికుండ నయ
ినందుకు గ్ర 
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778 నోవీనాథ రామాయణము 

దన బెద్దలు కొనియాడెడు, పనియీ గావించితీవు ప్రాజ్ఞుండ వరయన్, 926? 

వ, మజీియు ను'క్పేకంబున ననుష్టి౧పంబడినయీనిందితకర్మంబునకుం దగిన ఫలం 

బిప్పుజె యనుభవీంచెద నదియునుం గాక, 

"లే, ఫఘూోరకృత్యంబు గానించి భూఠరవరుండ 

ననుచు నిను నీవె నుతియించుకొనెద వేల 

సిగ్గు లే దించు కై న నీచెయ్యు బన్ని 
నిన్నవారలు గర్హి ౦చుచున్నవారు. 

కే, అరయ ముత్పన్నిధానంబునందు సీత 
బలిమి నీచేత ధరింప బడియె నేనీ 

యపుడె మతాయకంబుల హతుండ వగుచు 

గొబ్బున ఖరాదిదనుజుల6 గూడ? జనవె, 

చ, ఉడుగక దైవయోగమున నుద్ధతి నాదగుద్భకృథంబునం 

బడితివి నేడు ని న్నివుడె బాణముల న్రణభూమి' ద్రుంచి యే 
పడరంగ ధర్మ రాజపురి కంపెద నిక్కువ మింతలోన నీ 
వడిచిపడంగచనేల దనుజాధమ తొల్లిటిపాటు చెల్లు నే, 

తే, ఆజ మద్బాణనిర్భిన్న మైననీదు 

వెడందజొమ్మన నుడుగక వెడలుసాంద్ర, 

శోణితము గ్రోలి వివాగముల్ చొక్కి మింట 
కలకలంబులు గావింపంగలవు నేండు. 

జే, లలికకోటీరకుండ లోజ్జ గ్రలిత మైన 

నీదుము స్తకనికరంబు నేండు నాదు 
పటుశరంబుల డెగి ధాత్రి బడుచు నుండం' 
గాకఘూకాదికము లీడర్టి గలవు నీచ. 

తే, ఘోరసంగ్రామతలమునం గూలియున్న, నీవిశాలవత్మ్యున 'నేండు వాలి 
బాణశల్యాంతరోక్థిత కోణితంబు, తనివి దీరంగ ఖగములు డ్రానలను. 2680 . 

క. శరభగ్నాంగుండ వై సం,గరమున( బడియున్న నీదుగాత్రంబులు చె 
చ్చెర నీడ్పగలవు ఖగములు, గరుడులు సర్పముల నీడ్చుకరణి దురాశ్రా,2681 

క. అని పలికి రాఘ వేంద్రుండు, దనుజుని వధియింసం బూని తదయుం గనుక 
స్థ సశరములు వెదచల్లుచు, ననిమివకంటకుని. గదిసె సాటోపమునన్. 2682 

వ, అప్పుడు. ౨698 

ఉ సాహసము నృరాక్రముము శౌర్యము. బేజము భూరిసంగరో 
త్సాహాము సత్త్వసంపదయు సర్వవరా, నృృవిశేషకొశలం 
బావావనై.పుణంబు విజయస్పృవా ఛై రర్భము పాణిలాఘువం 
బూహయు వృద్ధి. బొందె రయ మొప్పంగ రామున కంతకంతకున్, 

26174 

లిరీ7స 
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2684 



కే, 

శ] 

యుద్ధ కాండము, 719 

అంత నారఘుపుంగవుం డాత్తగతము 
లై నశుభచివ్నాములు చూచి మూనసమున. 

బొంగి వింట ఘుంటాధ్యేనుల్ నింగి ముట్ట 

'రావణునిమోంద శరసహా,స సంబు నస, 2695 

ఆవారివీరులు వెంటనె, సాహసమున దనుజుమొ౭ద౪నాం దృశిలాసం 

దోహాము( బరంగించిరి పటు, బాహుబలము వి క్రమంబు “పాటికి నెక్కన్. 

ఇట్లు దశ గ్నీవుండు రామ ప్ర యు  కళరాఘంబులచేత వానరప్రయు క్షశిలానికరం 
బుల చేతే ఉకశాలంబున ప హవ్యమానుం డై వివ్వాలవ్భాడయుం డౌ జె శశాసనం 

బెక్కు.. పెట్టుటకును నాయక ప ప్ర యోగంబు చేయుటకును సమగ్థుండుగాకమూ'రా 

పారవశ్యంబున రథంబు పెం "ఆశ నప్పుడు రామునిపీళ్యం బ్ర తీహూతం బయ్యు 

నప్పు డారావణ ప ప్రయు క్షీదిఐ స్ట్ స్తంబులు పరిపంథిపరాజయంమనకుంగా 1 మో 

ఘరయంబులై పజవం దొడంగెనది యాతనికిమృుత్యు కాలంబు సన్నిహి తంబగు 

టను సూచించి నాసమయంబున రావణునిరథచోదకుండు వానిదురవన ఏపిలో 

కించి యచ్చట నుండనీక రయంబున రథంబు దొలంగం దోలుకొనిపోయే నంత 

సొంత సేపునకు మూర్చ టేఆీ కృ తాంతబలచోదితుండై యవి వేకంబున సంక్రద్దుం 

డై కన్నులం గెంజాయ రంజిబ్ల సూతు నవలోకించి యి ట్లనియె, రర? 

రడ రథంబు తొలంగం దోలినసారథిని రాషణుండు దూజ నాడుట. శుథిం 

, ఓరి దురాత్త య(స్త్రబల మున్న తవీర్ణము ఇభాహాుస త్తవ్రము 

న్టీరతీయు నృరాక్ర కనుము తేజము శౌర్యము భూరిమాయ యు 

స్నౌరువము న్వశంబు పర భావగలిజ్ఞ త నాదుసొమ్లు నీ 

వారయ తేక యన్ని టికి హాని యొనర్శితి చేల చెప్పుమా. 26288 

అతిమాని నై ననాయాశేయం బెజు6గకొ భండనంబున వైరి పరివాసింపం 

దలకొని రథ మేల తొలంగం దోలితి విట్లు నిర్మలం బె నమన్నిబిడకీ రి రి 
దుగ్ధ వా రాశికి. దోడోడ నీచేత వాలావాలము వేత బోలె మిగుల 

నురవడి మాలిన్య ముసపాదితం బయ్యు బహూుకాలతపమున( బడసినట్లి 
ట్ర 

. బలము ఏర్యంబు చేజంబు ప్రత్యోయంబు 

యశము కోల్చుచ్చితివి వికృమాఢ్యు. డై న 
రెపునిముంn౧లఆ నను జాల రి త్తవానిం 

'జేసినివి దుర్భశం బెంత చెందె నేండు. 2659 

విక్రమరంజనీయు6 డగు పీకుడు రాముండు మూచుచుండ ని 
ర్వక్ర్కగతిం బ్రచండనమరం బొనరింపంగ6 బూని యున్ననా 
వికృను మంత్ నేం డడవివెన్నెలభందము నొంది డింద ని 
ట్ల కేన మాచరించి పురుపాధముం జీసితి విష్ణు దుర్శ తీ, 2690 
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చ, దివిజవిరోధి నీతెజంగు కెల్లను. జేసీకి శత్తుపకుపా 

తివి నినుం చేరు దోలుటకుం "జీంళువం దోడా,ని వచ్చినందుకై 

బవరమునందు మాకు దలవంపులు చేసితి శౌర యింత వాం 

డ వని యెజింగయున్న జగడంబునకుం గొని తేక యుండనే. 9691 

క, నీ వొనరించినకృత్యము,  భెనింపంగ నాకు మేలొ పరిపంధికి మే 

లో వివరింపు మిది హీతము, గావింపం దలంచువానికార్యమె తీలంపన్. 269 

ంధిరు సూతుండు రావణుకోపం బుపశమిల్ల నాడుట, చయ 

క, అరి రాక మున్నె గ్రక్కున, మరలింపుము సమరమునకు మామకరథముకా 

జిరకాలంబున నుండియు, నెబుంగవె మన్నిష్టుగుణము లెల్లను సూతా. ౫2698 

క, అని యిటు మతిహీ జై, దనుజకులవిభుండు వోపతాపంబునం బ 

ల్కిన మతిమంతుం ma డనియె మరల నతనితొడ సానునయో క్లిన్, 

ఉ. భీతుండం గాను శ త్రుకృత భడము నొందినవాఃడం గా నవి 

ఖ్యాతుండం గాను "హలీకుడం గాను బ్రమత్తుండ య గాను చేవదు 

న్లాతుండం గాను వి ప్రియము సల్పినవా౭ను 7 గాను దుర్షుణ 

శ్రాతుండం గాను నన్నుం గడవాని/గ మో రిటు దూటి జీటికిన్. 2695 

వ, రాక్ష సేంద్రా హీకకాము(డ నై నయేను యశంబు రశ్నీంచుకొటకు స్నేవాప్రన 
న్నచి త్ర తంపునం బ్రియంబె శావంచితి నది నీకీ వ్రీయం జై తోంచె నీయర్థంబు 
నందుల బ్రియహితేండ నై ననొయందు లఘుచిక్తుం = డై నయనార్యునియందు 

నుంబోలె దో పూరోప అంబు గావింపం దగదు సంగామంబున నిమ్మహోరథ ౦బు 

చందో)దయ ప్ప వర్ధమాన సముదో?దకంబు'చేత నదీ వేగంబుకరణి నాచేత వీని 

వర్తితం బెననిమి త్తం 'బెజింగించెదం గోవం బుజ్జగించి విను మేను ఘోరం 
బై నమహాయుద్ల కర్యంబున బడలితి నీవును వీర్యసుముఖళ్వంబును రణో త్సాహం౦ 
బును విడిచి శశ్రుప, ప “సోరవీడితుండ వై యలసి రథంబుమిోందం బడితివి రథ్యం 

బులు రథోద్వవొనఫిన్నంబు ఆ "లె సుక. ఘర్య జలంబులం దోంగి వృష్టీ హతంబు 

లె నగోవులపగిది దీనదశకు వచ్చి "సుటియు 3 నయ్యెడం జూచిన మనకు బ్రలీ 

కూూలనిమి త్తీంబులు వొడమె రథంబు గడపుసారథియగు వాండు టేశకాలంబులు 
నస్తశే స్త్రపు యాగ శేఘుమాంద్యాదికంబులును శుభాశుభనిమి త్తంబులును 
ముఖ ప్ర సానవై వర్ణ్యాదికంబులును ఛై రంబును 'బై న్యంబును "ఖేదంబును 
హార రబును బలాబలంబులును భామియందు స్థలనిన్నంబులునో సనునివనుం 
బులును. యుద్ద కాలంబును బరచ్చిద్ర, దర్శనంబునే సమిాపగ మనపశ్చొద్దమనంబు 
లును వ్ఞానంబును నపసర్పణంబును గ్రమంబున నెజీంగి రథంబు గడపవలయు 

నీకును రథాశ్వంబులకు విశ్రాంతి స౦హదించుతలంపున దుస్సవాం జై నఖేదం 
బుం బౌపుటకు రథంబుం వొలంగం దోలితి నిది యు కంటె గాక యయు క్త కంబు 



యుద్ధ కాండ ము, 781 

7౯ దకారణంబుగా నిప్పని యొనరించినవాండం గాను భ రృస్నీవాపరుండ నె నీచెకి _కలి “1 యె 
గావించితి నింక నిచెప్పినట్ట సూతకృత్యంబు గావించి బుణంబుం బావికొనియెద 
సూనతిమునిన నద్లశ గీవుం డతని వాకష్టంబున సంతుషుంజె రణలుబ్నండుగావున ఆశీ ఏ ఈ ఏ 4 థి 
బవాుప్రకారంబుల వానిం బ్రశంసించి రావణుండు నేడు రణంబున శత్రుని 
వధింపక గొని మరలండు రయంబున రథంబు రామునిసమృఖంబునకుం దోలు 
మని పంచి యనర్ధృం బై నయొక్కవాస్తాభరణం బొసంగిన నతండు పరమృవ్రీ 
క్షుండై యుగ్య్భంబులపగ్గంబులు వదలి యమోఘరయంబున రథంబు రాముని 

సమ్మ్థుఖంబునకుం దోలుకొని వచ్చె నంతకు మున్ను వేల్పులతో. గూడ రణం 
బువిలోకించుటకుంజను దెంచి గగనమార్లంబున నున్నయగ స్తుష్టండ ప్పుడు యుద్ధ 
పరీశ్రాంతుం డె రానణవధోపాయంబు చింతించుచున్న రామునిం జూచి పదం 
పడీ రణార్థంబు సముపస్థితం డై నరావణునీ విలోకించి రయంబున రామునికడ 

కుం జనుదెంచి స్వపిరో్టో పబ్బంవాణంబుకొణకు నాదితిహృదయనామక ౦ బై న 

సోత్రం బుపచేశించుతలంపున నిట్లనియె. 2696 

రురు నీరాములకు నగస్తు స్థం డాదిక్యహృద యం బుపదేశించుట. శిరా 

దశరభ తనయ యెద్దాని జపించిన గలన శత్రుజయంబు గలుగు నట్టి 

యాదిత్ళహృదయాఖ్య నుగుస్తో త్రీ మిపు డుప దేశింతు దానిం బ్రతిగ్రహింపు 

మది గువ్యా నుది పుణ్య మది విజయావవాం బది శత్రునాశన మదియు జప్య 
మది శివ నుకయ్య మది సర్వమంగళ మాంగళ్య్యమును బరమంబు సర్వ 

కే. తాపనాశంబు శోకచింకా ప్రశమన, ముత్తమం బప్రతర్కస్థమాయుష్కరంబు 

Ara . 

వీర్యవర్థ న మంచి తైశ్వర్యకరము, నిఖలపాపప్రణాశంబు నిర్మలాత్త్య 2697 

వక్గొనుటి యు నాదిత్యమండలమధ్యవ_ర్తిపరమపురువ ప్రతి పాదకంబగుటవలన నమ్మహో 

సోత్రం చాదిత్భవాదయనంజ్ఞకం బయ్యెం గావున. 2698 

్. పరమాంతరంగ భ కాం,తరమున భాసిల్లు వానిం దప్పుక బేవా 

సురనరగరుడోరగముని, వరుల కుపాసింపందగిన వాని న్మజియున్ . 2699 

క, ధర ము సంస్థావించుట, కరి లి యుగయుగమునందు నభినవఫణితి 

రే క్ష వీ న్ 2700 న్నిర్మలమతిం బుట్టి విహిత, కర్మము నడివీంచు నట్టి కారుణనిధిన్ . 

1. నిరలిశయదీ ప్రినుంతుని, సురుచిరముగం జంద్రువహ్నిసూర్యాదు లకు౯ 

వరదీ పీ యొసంగువానిని, బురుహో త్రము భుననపతిని బూజింపు మొగిన్. 201 

నే వ్రతండు సర్వ చేవాత,కుం డితండు రత్మి, భౌవనుం డితండు తేజస్వి పరమ పురుషు 

ళీ క్ష | 
డమకులను విషపంబుల ననవరతము., దనగభస్తులం బాలించుదాత యితే(డు, 

లు 

స్తే విష్టపంబుల సృజియించువిధి యితండు 

' పరల సన్నిటిం చాలించుహారి యితేరడు 

వరుస, నన్నిటి గృసియించువారు డీతేండు 

మూఃడుమూా రుల కీరవై నమూల మితేండు, 27083 
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శే, శకశ్రుశోవణ మునరించు చతుగుం డితండు, పత్షుఖాకృతి” కొన్న జాణ యిళతీ,డ్న 

వసుధలోం బ్రజాపతిశబ్బవాచ్యుండితండు, వర్ణి తె శ్వర్యమున నిరవధికుం డిటోండు, 

లే,ఇతండు లోకసంహోరకుం డితంకు వేద, సిద్దసర్వఫల్టప్రదుం డిద్దయళుండు 
సర్వ కారణమయసోనుళబ్ద వా చ్యు-డితండు సమవరి యితండ పొాంపతి యితేంగు, 

క బుతు విశండు కర్త యీతం,డితండు వసువు లితండు సాధ్యు లితండు మరుత్తుల్ 
పితరులు వాయువు నహ్నీయు, నిత డాశ్వినులితండు ప్రాణవితండు మనుషగుని, 

వ, వత్సా స్తోత్ర ప్రకారం బెతీంగించెద నీవు సమాహితుండ వై సూర్యమండల 
మధ్యవర్తి యెనపరమవురుషు నుశ్చేశించి చేవా నీ వశేషవిమయభో క్ర వోసటం 
జేసి యాదిత్యుండవు సమాస్తజగంబునకుం బ్రేరకుండ వగుటం జేసి సవితవు కర్త 
ప్రేరకుంక వగుటం జేసి సూర్యుండవు పరమాకాశగ తుండ వగుటం జేసి ఖగుం 
డవు స్థితిక_ర్హ వగుటం జేసి పూషుండవు సర్వవ్యావిని యగులతయ్మేగలవాండ వగు 
టం జేసీ గభ స్టిమంతుండను పతవంతుండ వగుటం వేసి సుపర్లుండవ్ర నర్వతప 
నుండ వగుటం చేసి తపనుండవు సర్వంబును వెలుంగం జేయు వాడ వగుటం జేసీ 
ఛానుండవ్రహి రణ్యయం బై నయండోత్పాదకద్రవ్యంబు గలవాండ వగుటం జేసి 
హిరణ్య రేతసుండ వస్ఞాననివ_ర్తనపూర్వకంబుగా జ్ఞునంబుత్పాదించు వాండవగు 
టం చేసి దివాకరుండవు మనోహరగకుడవావానంబుగల వాండవగుటంశేసీ వాం 
దళ్వుండ వనంత క ళ్య్ధాణగుణవంతుండ నగుటం జేనిసవాస్రార్చివిసప్తాఖ్యస క్తి గల 
వాండ వగుటం బేసి సప్పస పివి శంఖచ క గదాధరుంశ వగుటం జేసి వ్వారీచిమం 
తుండవు జ్ఞానోత్స ర్తి ప్ర తిబంధ కదోవనివ ర్హకుండ వగుటం జేసి తిమిరోగ తనుం 
డవు నీవలన సుఖంబు గలుగుటవలన శంభుండ విరువదడియొక్క_ చాటు వెద! 
ధరణేచ కం బతు త్రంబు గావించినవాండ వగుటం జేసి త్వష్ట వవేతనం బెస 
బ్రహాండంబు జీవింపం జేయుటం జేసి మార్తాండుండ వంతర్చహి ర్వాసా వ్లిమం 
తుండ వగుటం జేసి యంశుమంతుండన్ర సక లజగదు త్పాదకసమతవ్లీ జీవజాతంబు 
గ ర్భంబునందు. గలవాండ వగుటం జేసి పీరణ్య గర్గ ండన్ర తాపత్రయసంత పు 
లగువారికి విశ్వ మషస్థానంబ వగుటం జేసి శిశిరుండవు విరోధిసం తాపకరుండ వగు 
టంజేసి తపనుండవు సర్వవన్తుసాతాతా,_రహేతుభాతుండ వె నలోకక ర్తవగు 
టంశేసి ఛాస్మరుండవ్ర సర్వప్రాణుల చేత స్తూయమానుండ వగుటవలనను చేవ 
తల కుపబేశించువాండ వగుటవలనను రవివి కాలాగ్నిరుదుండు గర్శంబునందు! 
గలవాండ వగుటంచేసి యగ్నిగ ర్ఫ్భుండవుపురంద రునిరతీంచువాండ నగుటం జేనీ 
యదితిపుత్రుండవు నిరవధి కానందవంతుండ వగుటం జేసి శంఖుండవు సూర్యరో 
పంబున హీమంబు నాళంబు నొందించు వాండచు గావున శిశిరనాశనుండవు లో మసాహంకారరూపంబున నాకాళ స్రష్ట వగుటం జేసి వోళ్ళమనాథుండవుభ కుల 
ధమోగుణంబు 'భేదించువాండ వగుటంజేని తమోభేదివి నకల'వేదషర్యనని న 
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భూమి వగుటం చేసి బుగస్టజుస్సామపారగుండవు నీవలన సకలకర, ఫలంబు లధి 
రంబు లై నెగడుం గావున ఫఘనవృష్టివి మహర వ శాయి వగుటం జేసి యపామి 
త్రుండవు ముక్తప్రాపకుండు వగుటం జేసి వింధ్యవఏథీస్ల వంగముండవు జగన్ని రాణ 
సంకల్పంబు గలుగుటం జేసి యాశవివికౌ స్తుభాదికంబు గలు గుటం కేసి ముంకఖీవి 
మృత్యుళరీరకుండ వగుటం చేసి మృతురువవు సుకీలుండ నగుటం జేసీ వీంగళుండ 
'వేకకాలంబున నకలాండసంహోరకుండవ్ర గావున సర్వతాపసుండవు విదితా జల 
'వేద్యుండవ్ల గావున గవివి విశ్వశరీరకుండవు గావున విళ్వుండవు నిరవధికపరాభి 
భ వసామర్థ్యంబు గలవాండవు గావున మహాకేజుండవు సర్షీరంజకుండఖ్ర గావున 
రక్తుండవు నర్వజగదధుత్చ గ్తిహేతుభాతుండవ్ర సర్వభవోఢ్బన్రుండవ్య నకు త ౫ 
హతారకాంతర్యామివిగావ్రున నకు త్ర గ హతార కాధిపుండవు విశ్వన్సితి శారణం 
బవ్ర గావున విశ్వభావనుండవు దృశ స్త తెజసివి గావున దేజోవంతులకులచేజం 
బొసంగు వాడవు ద్వాదశమండలాంతర్వ ర్రివిగావున ద్వాద శాత్ర్త్మకుండ వట్టినీకు 
నమిసా్కృారంబు గావించెద. 2707 

సీ, పూర్వపశ్చిమనుహాభూధరాంత ర్యామి కత్యంతము క్రజనాధివిభున 
కప్రతివాతవి కృమాధికునకు నుపాసకుల నానాకిల్చిమంబు లడంచి 
కళ్యాణ మొసంగెడుఘనున కవ్యయునకు హరివావానునకు దినాధిపతికి 
నాదిత్యునకును సహాస్రజీవున కనుపాసకోగ్ర,నకు శుభ ప్రదునకు 

శే, వీరవరునకు హాంసావతారునకును, బ్రణవమునం బ్రతిపాదింపబడెడు వాని 
కోనవరతము సారగ్రాహి యెనవాని, కందముగ నేను గావింతు వందనములు, 

నే తగ నచేతన మైనయీజగమునెల్ల జేతనత్వం బొసంగి రవ్నీంచువాని 

కర్ణి బద్మప్రుబోధకుం డె నవాని కంచితంబుగ వినతి గావించువాండ, 2709 

శ సృష్టిసంహారసంస్థితు ల్పేయునట్టి, యజవారాచ్యుతులకు విభుం డై నవాని 
కలయజ్ఞ స్వరూపకుం డై నవాని, కంజలి ఘటింతు నతిభ క్తి ననవరతీము.? 10 

క్ట అఖలకర్మ్యసంవ్రేరకుం డై నవాని, నగణితదినేశ తేజు డై నట్టివాని 

నమితసౌం వర్యవి గ్రవాండై నవాని, నఖలమఖభో క్త యగువానిన్నాశయింతు, 

. అరిసంహోగార్థము నర, వారిరూపషము దాల్చీనట్టియధిపునకు. దమో 

పారునకు రవిమూపంబున, నురుహీమము నడంచువాని కొనరింతు నతుల్. 

. తనయంతే దానె వెలిగెడు, ఘునునకు విజి కేం ద్రియునకుం గలికల్మప నా 

శనున కజఖలసురరూపున, కనంతేమహీ మాధికునకు నభివందనముల్. 2718 

శే, కల్పి తాజ్ఞానతిమిరవిఖండనున కు, విశ్వకర్మకు వేదాంత వేద్యునకును 
బరమగతికి హిరణ్మయపురుషునకును. సర్వసాతీకి మై, క్కె_ద సంతతంబు, 

ఓ అని యిట్లు స్తోత్రంబు గావింపుము మజియు నితండు మహో ప్రళయంబున సర్వ 

భూతంబుల నాథంబు నొందించి పదంపడీ క్ ర్యసహాయంబుగా సృజించి నూర్య 
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రూపంబు దాల్సి గభస్తులచేత సర్వరసంబుల నాకర్ణి ంచి క్రమ్యుటి వర్షి ంచుళు 

బ్రవర్షమాననానావిధావధులచేత రవ్నీంచుచుండు నదియునుంగాక్ర యిత౦్ష 
భూతంబులయం దంత ర్యామిత్వంబున నుండి సుమ _ప్రిసమయంబునం దనయ 
తం దాను బ, కాశించుచుండు. 2715 

శే, అగ్నిహోత్ర ఫలంబు నయ్యగ్నిహోత్రి, 

మధ రంబులు వేదంబు లధ్వరఫల 
మితండు సర్వ కార్యములకు. బతి యితండు 

సకలభువనంబులకు. బ్రవర్తకుం డితండు. 271 

"లే, కాననములందు ఘోరసంకటములందు 

భయమునం దాపదలయందు భ_క్రితోడ 
నితీని భజియించుపురుముం డొకించునై న 

వంత నొందక కుశలి యె వజలు నధిప, లి 

మ, అనుమానింపక నీవు భ_క్తి నిపు డేక్నాగ్రుండ వై విశ్వరూ 
పుని విశ్వాత్ముని చేవచేవు నితనిం బూజించి ముమ్హాటు లీ 
వినుత స్తోత్ర మొగిం జవీంపు మటు గావింప నృణోర్విం దశా 
నను డీల్లు న్విజయంబు నీకుం గలుగుం దథ్యంబు రాజో త్రమా, 979 

-ంర్ధుర్లున ఆదిత్యుండు రామునకు6 బ్రసన్నుం కగుట. చ్టుఢిం- 

మ. అని యి ట్లామునిరాజు పల్క రయ మొప్పార న్నభోవీథికిం 
జనియెం బీన్ముట రాఘన్రండు ఘననిష్టాయు కుం డై సమ్మదం 
బున నీరంబుల వార్చి కుంభ భవుం జామోదంబు మాజి న్వచిం 
చినభంగి న్రవిం జూచి సోత్రము పఠించె నృక్షి ముమూ అొగిన్. 217 

వ ఇవ్విధంబున నారఘుపుంగన్రం డాదితృవ్యాదయంబు పఠించిన న య్యాదిత్యుం 
డు పరమానందపులకిత గాత్రం డై రావణనాశంబు నిశ ఎయించి నిజమండలంబు 
వలన నిర్లమించి సమిపంబునకు వచ్చి గగనంబునందుండి 'రామభ'ద్రు, నవలో 
కించి వత్సా శీఘు90బున దశ్రీవుని వధియింపు మని వేగిరపడి పలికిన నక్కాన 
లేయుండు 'నష్టశోకుం డై రయంబున మహనీయకోదండం బందుకొని సర్వ 
యత్నేంబున రావణునివధంబునందు దృఢనిశ్చయంబుంజేసి యుద్ధా భిముఖుండై 
తనక క్పైదుట6 బరహైన్య ప్రధర్షణంబై గంధర్వనగరా కారం బె సముచ్చి9తపశా 
కాలంకృతం బై హేమాభరణభూవి.తపరమసంపన్నకృ పాయు కం బె ధను$కన 
చాదియుస్థోపళరణసంపూర్ష ౦ బై రాక్షసై న్యవార్ష ణం మహధ్వజో వేశం 
బై మహోానాదం బే యనంతకాంతిబహుళ ౦ తటిత్తుల్యప తా ౪"నంకీర్ల 0ే 
యిం ద్రైయుధ సదృళస ర్వా యుధ పరివ్య్ఫుతం బె మేఘసంకాశంఖై వర్షాంబు 
దంబు థధారాసారంబుంబో:లె శరథారాసారంబు, గురియుచు గగనంబున నువ్యో 



ల్ 

చ, 

వ్ 

చ. 
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మానం బై నమహాోవీమానంబుపోలికి. జూపట్టుచు నుహీతలంబు బ్రద్దలువాజి 

గగనంబు & మ్రింగం జనుదెంచుచున్న దానిపోలీకింగంకిణీజూలనిర్జోమఖీషణంబుగా 
మహా వేగంసున వడ్రాభిహశగిరిన్వనసదృశన్వనం బె "జె యపసవ్యంబుగాం జను 

చెంచుచున్న రావణునిరథంబుం జూచి రాముండు చాలచంద్ర నతం -బెనధనువు 
సారించి భీషణ ప్ర కారంబున గుణప్రణాదంబు సేయుచు సవాస్రాతసారథి మొన 

మాకీలి నవలోకించి యి ట్లనియె, 
ఖలు డగురాకుసాధమునికాంచన చి త్ర రథంబు గృమ్మఆ 

న్వలగొని భూరి వేగమున వచ్చుచు నున్నది ఘోరభంగి మా 
తలి గనుంగొంకు నేం డని నితం డిపు డాత్త్మ నధార్థ మోగతిం 

దలకొని యున్న తెంపు జెడివంబును గనడుచున్న చెంతయున్. 

. మానడ యేను జనమున మారుత మభ్ర సముల్జి తౌ భ్ర ము 

స్తానక పాజి(దోలిన క్రమంబున వీని వధిరపంబూనితి 

న్యానుగ నీవు నేం కిట బ బ్రమాదము మాని రథంబు వీనితే 
శోనంగం వోలు మాళుగ రయంబున నీచతురత్వ మేర్పడన్. 

| సంభ్ర మము మూని రశ్తిసంచారనియతి 

గలి వెక్షబరి ముడిగి వ్య గతయు ఫ్క్షి 

హృదయమును ఏీక్షణంబులు చదరనీక 

రథము దోలుము సవమార్లమున నిపుడు. 

_ వారిహయునంతవానికి సురాసురయుదములందు శంక లే 
ఫి 

కరుదుగ( చేరు దోలినమవహోచతురుండను నీకు నేరుపు 
ల్వరుస గణింపంగా వలెనె వైరివధం బొనరింపం గోరి నేం 

గలపీతి జ్ఞాపకార్థ మిటు గృమ్మఆ శిక్షకు. గాదు మాతలి, 

అని యిటు రాధువుండు వినయంబునం బల్క్ న హృష్ట చిత్తు. డై 

సనయుండు శక్రసూతుం డలచ కృ సముక్థితధూళిం గప్పుచుం 
దనుజకుల ప ప్రదీపుని రథం బససవ్యోముం ER ఘంటికా 

ధ్వనులు చలం మారుతజవంబునం చేరటు దోల నుద్ధతిన్. 

ఆరజనీచరప, వరుం డావిధ మంతయు. జూచి తామ్రవి 

స్ఫారితనేత్రుం డై. డె పటుని శాతమహో గ శిలిముఖావళుల్ , 

ఘోరముగా రథ ప్రతిముఖుం డగురామునిరూంద చేయ నా 

భూరమణుండు కోపరసపోవి.తదుస్సవాభూరి తేజు. డై జె. 

రయమున నై ౦దృచాపము తీరంబుగ సజ్య మొనర్చి కాండము 

ల్నియతి దలిర్ప సకస ము నిండ ననేకము లేయుచు న్వడి 

నృయదగతి శై చైబంగా నిటు పట్టుగం దార్కొనీ యమ్మహోరథు 

లయము దలరచుచు న రులచంధమున నడి* బోరి రుద్ధతిన్ . 
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786 గోవీనాథ రామాయణము 

ఇచ్చుడు రొనణునకు దుర్నిమి త్రంబులు రామునకు నుభనిమి కేంబులుం దోచుట. చరం 

కే, అపు రావణవధకాంతు లైన దేవ, గరుడగంధర్వసిద్దులు పరమమునులు 
రామరావణసంగర క్రమము: జూడ, వచ్చి వినువీడి నుండిరి వరుసతోడ., 2728 

న. ఆసమయంబున దశ్మీవునినాశంబు తెలియంజేయు చు గొన్ని దారుణోశత్చా 

తంబులు దోంచెం బర్హన్యుండు రావణునిక థోసరిభాగంబున సాంన్రంబుగా రుధిర 
వర్భంబు గురిసె రావణునిదృష్టి లోపింపం జేయుచు నపసవ్యంబుగా రజోవా 

తంబులు సుడిసె గృధ్రంబులు గుంపులుగట్టి రాత సేంద్రునిశీల్లోపరిభాగం 

బునం బరిభ్ర మించుచు నతీనిరథంబు చనినచోటి కెల్లం జనుచుండె జపాపువ్వ 
సన్ని కాశ యినసంధ్య చేత లంకాపురంబు సమావృతంబగుటం జేసి పర్పుతభూమి 
యంతయు రాత్రియం దగ్నిచేత సంప్రదీ ప్త మైనకై వడిం బవటియందునుం 
బ్ర దీ_పయె చూపన్లై మహోల్క్యా_సమనితీంబు'లె నిస్హాతంబులు వడియె రావ 
ణునిహీతు లగురాతశునుల కెల్ల విపూదంబు నొతమె అంకాగహీతంబుగాొ మహీ 
చ క్కంబు చలించె రణంబు గావించునాతసుల "శా హాబున్రు మ సృగృహీతంబు 
లై నమాడ్కి స్తబ్బంబు లయ్యె శిలోచ్చయధాతఫ్రజజా 3౫; ద న్మూవీ తాని శ్వేత 
రూపంబు లగుచు రవికిరణంబులు రావణునీయంగంబునం బడియె తీవాగణం 
బులు గృధ్ర ంబులతోం గూడి వదనంబులం బావకజూస్తలలు గుక్కుచు "రాన 

ణుని విలోకించి ఘోరంబుగా రోదనంబుసేయుచుండె రాతను న్యంబుమింద 
శక్రాశనులు సాంద్రంబుగా. బడీయె రక్త మేభఘుంబులు దారుణంబుగా గర్జించు 
చుండె దిక్కులం దిమిరంబు నెటిసె సాం ద్రరజోోవర్భ ంబుచేత గగనంబు దుర్షర్శం 
బయ్యె శారికలు పరస్పరంబు కొలపించి భయంక రారానంబు సేయుచు శత 
సంఖ్యాతంబు cl దశ గృీవునికిరీటంబులమోాయద వ్రాలి రావణునిరథతురగం 
బులు జఘనంబులవలన వహ్నికణంబులును నేత్రంబులవలన చాప్పుకణంబు 
లును నించె నిటు బహుప్రకారంబుల భయావవాంబు లై నమహోత్పాతంజు 
లనేకంబులు దో౭చె బదంపడి రామునకు విజయంబు సూచించుచు దశ్నీణ 
నయనోరు బాహుస్సురణాదిశుభ నిమి తంబు లనేకంబులు దోంచె నంత నారఘు 
పుంగవుండు నిమి త్తకోవిదుండు గావున నాత్శగతంబు లై నశుభనిమి తంబు 
లన్నియు వీలోకించి నిక్క_౦బుగా౭ దనకు విజయంబు గలుగు నని నిశ్చయించి 
దశ గీవు నివాతుం డై నవానింగాం దలంచి పరమసంహృష్షుండై తొొరల్లింటికం"టు 
ద్విగుణీకృతం జై నవిక్రనం బంగీకరించి హర్ష వికసితవదనుండై శరాసారఘో 
రంబుగా రావణుం గదిసి విజృంభించిన నారామరావణులకు సరలోకభ యా 
వహాం యె నద్వంద్వయుద్ధంబు ప్రవ రిల నప్పు డమ్మహోద్భుత సంగ్రామంబు! 
జూచి రాతసమై న్యంబును వానరసై నష్టంబును నానా ప్రవహారణాలంకృత భుజం 
బయ్ నమ్మహారథులద్వరద్వోంణంబు విలోకించుతలంపున నొండొరులతోడం 
భోరక రణంబుసాలించి ఉప్పవ్రైయళ తప్పక దశ గృీవదాశరథుల విలోకించుచు 



యుద్ధ కాండ ము, 7817 

ఏసీ స్మితబుద్ధియె చిత్ర పు కారంబున నిశ్చేష్టంళై యూరక నూచుచుండే నిన్విధం 
బునం దలపడీ రామురావణులముహాచేగం బంగీకరించి నిర్భయు లై తమతమ 

పర్యం బంతయు నానాప్రకారంబుల నొండారులకుం జూపుచు 'బరస్పరజయ 

కాంతులం బోరుచుండి రప్పుడు. 2729 

af ॥ | దురు రానుర ద్వంద్వ యాద్గము ర్రైర్దురా 

మ, దనుజాధీళ్వరుం కల్లి దారుణభుజూదర్పం బెలరృం బ్రచం 
డనిళాతాళుగము ల్ఫుశేంద్రు ధష్షిజదండం బుద్దలీం దాంక నే 

సిన నయష్టంబక ము ల్యరుదయముతో ఫీషఘ్రుంబునం బోయి కే 

తనళ క్తి నృథళ_క్షి. గాంచి ధరమాంద నార్ట్రలె మోఘంబు లె. 2780 

ము,. శీ తినాధుం కది మూచి లోచనముుం గెంజాయ రంజిల్లగాల 

బ్రుతికారం బొనరింపం బూని పటుచాపం బష్టై సారించి య 

ప్రతిమానో గ్ర ౫ శిలీముఖం బొకటి కౌద,న స్ఫూర్తి గ్ర మోజు న్నభో 

గతి జై క్యేంద్రశకాంగకేకనము దాక న్వేగ మే న్వడిన్. 2781 
ఉ. రామకర ప్రయు క్షకశరరాజము మంటలు గృక్కుచు నృణి 

సా్పామితెతంగునం బటుజవం బడరం జన యామినీచర 
స్వా్టమిరథో పరిస్థితవిశాల మణిధ్వజ ముర్విం గూల్చి యు 

ద్రామగతి నృసొతలము దాక బ్రద్దలువా పె ప మేదినిన్. 2782 

ము, రథ శేతూన్న థనంబుం జూచి ఫునుం ₹డారకోవిభం డతులం 
బ బ్ర భితక్రోధపేవిస్ఫులింగములు రాల సృ)జపలన్మా ర ర్ది మొ 
వ్రథనోర్వం గరలాఖువంబున లసద్భాణంబు లానే. లభి 

వ్రథరథ్థింబులు దాక చేసె బటుదోర్లర్పం బఖర్వంబుగన్ , 2788 

4, రాక్షుసరాజసాయకపరంపరలం బరివిద్ద మై సహ 

స్రాతశ తాంగ వాజినిదహం బపు డించుక మొనం దత్స్పృవ 

తృతతజాతఖేద మది గానక స్రుక్కక స్టర్భయు క్త క్ష మై 

దశ్సశం జూడ నొస్పె సుమదామవా కేభగణంబుచాడ్చునన్. 2781 

సీ అనుశేళు డప్టోధ మంతయు వీశ్నీంచి క్రుద్దుడై వెండియు ఘోరభంగి 

కరన్ఫృష్టీ గురియించి చలముస దోడోడం బరిఘగదాచ,కృ క పరశుకుంత 

ముద్గరతో ముగ ముగలపట్లసభూలభిండి పాలప్రాసగండ శైల 

పొాదపాసా నది. బరువడే నిన కించి మతీయ వెంటనె జ బై తృమాయః బన్ని 

సే, నిఖలకేస్టా, న్మ్మవర్గ ౦బు సిశుడల' శ్రీయ 
నది తుముల మై భయంకర మై ను హో 

నినద మై దిక్కులు నంజు “నిండి శస్త్ర 

మయము గావించి భూనఖో మథన ఇల. బీ7కర్ 
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చ. దివిజవిరోధి వెండియును 'దెంపును బెంపును రోస షోను లా 

ఫఘవము పరాక్రమం “బెసంగం గాండసవా స్తము లానశేంద్రు, పె 
నవిరళభంగి నేసిన రయాతిశయంబున నాప్ఫవత్మ_ము 

బ్రనీకులు తేరు దాంటి యనలం గవీపై నము ముంచె నుద్ధతిన్. 4786 

ర్, ససవిభుం డరిశరలాఘవ, కరలాఘవములను జూచి గ్రక్కున దాను 

న్సరి లేనివ్ర్యమున భాసురగతిం దనచేతిబలుపుం జూపేనయంతేన్, 2787 

ఉ. ఆరఘువంశశేఖరుని హ_స్పనుహ క్ర్షమొ మంత్రశ, క్రియో 
యోారయ భూరికార్తుకముహ త్స్వమొ దాని సెటుంగరాదు సొం 
పార న మోఘసాయకసవా స పరంపర లుప్పతిల్లి దు 
ర్వారగతి న్షశల్ నభము వారక నిండె నొకింతలోపలన్, 2788 

ర్, వసు భేశళరార్టి తులై , పస వెడి రాశుసులు యోడుపడి యుండిరి సొం 

వు సెడంగ జంగపురువులు, ముసరిన నేరండవృతములచందమునన్. 2180 
క జనపతి బాహాటోపము, గనుంగొని చై త్యేశ్వరుండు కలువీంచి రయం 

బున సాం ద్రశ రాసారం, వీనవంశజుమిోందం గురిసె నినువముడిగాగన్. 2740 

తే, నరవిభునిసాయకములు దానవునిశరము, లాకసము నిండి తన న్యహోహవవిధంబు! 
జూడవచ్చిన వేల్చులచూడ్కు లుర్వి, నాట నీ కడ్డగించ చేపాటిరణమొ, 2141 

క, మనుజపతిశీరము సో(కోని, ధనుజుం నొక్కరుండు లేంయు దనుజుశరము ఫోం 
కనికపీ ఊమొక్క_ండు లేం 'జేమని "సిప్పుదు వారివిక కృమౌాధిక్టంబున్ 2742 

క, వలపట దాపటం దిరుగుచుల జలమున జడివాన గురీయుచందంబున ని 
ట్రలముగ శరములు గురియుచు(, బలుతెజి(గుల నాకసంబు బంధించి రొగిన్. 

లే, రామరావణము క్షమార్ల్షణములందు, నిహృలము భేద్య నువిభే_త్తనిర్నిమి_త్త 
మెనశర మొక్క మైన లేదరసిచూడం,బర౭గ నన్యోన్యవాతము లై ఆ ఛరణింబడి యె, 

క, వాదస్వనములు ఘంటా, నాడంబులు భూరిసింహానాదంబులు జ్యా 
నాదము లపు డేకం టై ఛేదించె నభంబు దిశలు బృథివీతలమున్. 2145 

కొ, ఒండోరులమోంద నడరుచు, నొండొరులహయాలిమిోంద నుగ్రాంబకము 
_ల్మెండుగం గురియుచు సూతుల, గం డడచుచు నిరువు రు గ్రగలిబోర రొగిన్ 

క, ఆయుద్ద మేమి "సెప్పుదుం బాయక ఏమ్మీంచునట్టి పరులకు భయసం 
ధాయక మై శూరజన, ధ్యేయం బై చె ముజ్జగ౦బు లిట్లటు చేసిన్. 2747 

క్ష, ఒండొడబం జంప దివురుచు, గండుమిగిలి' యొుండోరులనుగదియుచు మిగులక౯ొ 
గుండే లవీయ గర్జించుచు, భండన మొనరించి రపుడు పటుజే “ర్యమునన్ , 

క్, వాుంకారంబులు. బాహ్మాహంకారంబులు పరస్సరాకృష్ణథను 
వ్రంకారంబులు మొ భృాయంకరగతి రణ 'మొనర్శి రను డారథికుల్ , 2/49 

క్, నా నౌగయు హయము హయమును, వగ్వరీతి నబ నసీడముదా(క రథంబు 



యుద్ధ కాండము. 79 

ల్ని గిడించి సావాసంబున, జగడం బొనరించి రపుడు జగములు మెచ్చని. 3750 

ర్, శరవర్ష ము గురియించుచు, సరభసగతి నడుపువా రిస్టండనములు సం 
గరముఖమున6 గన నయ్యెను, దజుచుగ సాసారవా రిధరములమాక్సి_ న్, 

తే, రోవ.వీర్య ప్రవృద్ధస్వయాపు లగుచు, దారుణంబుగ నని సేయు వారిఫూోర 
రూపములు లయకాలాగ్నిరుద్ర రూపముల తెణంగునం గను: సు ప 

క, మున్నెన్నం డిట్టికయ్యము, గన్నది విన్నదియు లేదు కడుఘోవిం ౫ 
యున్న దని సురలు మును లృభ్యున్నత గతి సన్నుతించు చుండిర మెంటు” 

వ, ఇట్లు మహాద్భుత ప్ప ప,కారంబునం దలపడి రామ రావణులు నూతసా రథ్టనై పు ణ్యం 

బున రథంబు లప్ర తివాతీగమనంబు లై సంచరింప మండలీకృతకోడం క. శం 

డోపతండంబులుగా. గాండంబులు నిగిడించుచుః దబ్రైచండ భంగి మండలంబు 

లును వీభులును గత ప్ర తాష్టిగతంబుల: ను బ్రవ_ శ్రనన్వ _రనంబులందు బహువిధ 

గతి వేగవిశేషంబులునం జూపు చు చాయచుం డాయుచుం బెక్కు విన్నాణం 

బుల రణ శ్రీ డ సల్పీ రాసమయంబున, 2754 

ఉ. రాముడు "కద్దు డై పటుశరంబులు నా బ్లడరించి రాతేస 
భి 

గ్రామణి తేరగుక్తములగర్వ మడుంచి తొలంగం దోలినం 

దామసు( డాని శాచరుండు దానికి నల్లి పాయో _త్రమంబుల౯ 

దీనూస మొప్ప ద్రివ్పీకొని పెంపున రాముని డాని గన్ముజన్, బగర్ట్ద్ర్ 

క, భిమతరంబుగ విశిఖ,సోమంబులు రాముమేనం జొనిపిన మదిలో 

నేమియు స్రుక్కక నృపతి, గ్రామణీయు. జలింపకుండెం గనకాద్రి క్రియన్. 
ఉ. వెండియు రావణుం డలిగి చేయిని శౌతనిలీముఖంబు లా 

ఖండలసూతుగాత్రములు గాండంగనేనిన నించు శై న నా 

తం డని మోహ “మందక వ్యథా పరిణధ్ధుండు కాక నిశ్చలా 

తుం డయి సూతకృత్యము సముద్ధతి సల్పుచు నుంజె ధీరతన్, న. 

ఉ, మాతలి నిట్లు రావణుడు మార్లణవిద్ధుని జేయు టంతేయు 

న్ఫూతల నేత చూచి నుది6 బుట్టిన కోపము తాలి మ్రంగంగా 

కాతశిలిముఖాయుతము చయర్టన నొవ్యాకసారి . నించు చుకా 
ఖ్యాతిగం దద్రథంబు వీముఖత్వము నొందంగం జేసె వ్రేల్మిడిన్.. 2ి7ర్రిరి 

క, అసురవిభోండును గోపం, బెసంగ నృపకుమారుమో (ద బృథుపరశుగదా 
ముసలాంకుళళరవర్ష 0, బసదృశముగం గురిసి యార్చె నంబర మదరన్. 2759 

క, రిపు డేయనృపు(డుద్రుం' చును, నృపుండె జేయంగరిపుండుద్రుంచురిపుండు స్నృృపుండు 

న్విపులగతి. బోరి రెంతయు, నపువాూపం బై తనర్చె నయ్యుద్ధ మొగిన్ ,2160 

సీ, న ప్పసాగరములు సంతుభితము లయ్యె దిక్కుడ్యుములు 'వేయివ్రక్క లయ్యె 
గ్రహతారకలు మింట గతులు దప్పి చరించె జగతి కుమ్మరసా రెపగీదిం దిరిగెం 

మశ ఓ శ్ 
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గులమహీధరములు కుదురు నవ్పీ చలించెం బద్ద మిత్రుడు మంద భానుండ యె, 
బాతాళతలవానీ పన్నగంబులు దూలె జడత సమిరుండు సుడియ కుండై 

శే. ఘోరరాశసకరము క్షభూరిశ స్త, జనితేనాదంబుతోం గూడ జనవశేణ్య 
భఘునధనుర్చు కసాయకౌభఘమప్ర భూత, చండ పవనంబు జగములు నిండువొనిన, 

న, అట్టిమహా శ్చాతంబులు 'వలోకించి 'చేవగంధర్వ్థమహోరగకిన్నరసీ సాధ్యులు 
చింతాకులనూనను లై నోభ్రాహ్హుణులకు స్వ స్పీయ గుంగాక లోకంబులు శ్రా 

తంబు లె యుండుంగాక రాభువుందు రణంబున రాత సేక్వ్టోగుం డగురావణుని 

జయించుంగాక యని జవీంచుచు నెండియు వ వసద్భశం బై రోమహార్ష ణం బై 
ఘోరం బె బే ప్రవదర్తిల్లుచున్న రాదురావణుబయిుడద్ద్డ౦బు( జూచి గగన సాగరంయు 
లకు సద్భశవ స్వంతరాభాసం బువలన గగనంబు గగనంబుతోడ సాగరంబు 

సాగరంబుతోడ నె ట్లుసమింపంబడి యె నట్లు రానురానణులయుద్ధంబు రాను 

రావణులయుద్దంబున బోలి యసమానం బె ప్రవ ర్లిల్లుచున్నది కంటినే యని 
యొండొరులకుం చెప్పుచు బరమాశ్చర్యరసా విస చిత్తు ౩ "బె యుద్ద ప్ర కారంబు 

విలోకించుచుండి రంత. 2762 

“అపుడు రొఐణునిలేలలు రామునిచే ఖండించంబడినవై మాటిమాటిక్ని వెంలున సొగుట. శ్రుయుంా 

ఉ, వీరవరేణ్యు€ డై నరఘువీరుండు రాముడు జూతరోవుం డై 
చారుణభో గితుల్యనిశితముర మొక్కటి గూగి దానిచే 
ఫఘోరగతి నృముజ్ఞ శ్రలీతకుండల మైన దకాస్యులీర్ష ము 
న్వారక ద్రుంచె వేల్పులు మనంబునం బొంగి జేలంగి చూడంగన్. 2768 

ర చాననపలీశీర మగతి, మ్మో నాథకుమారబాణసంఛిన్నం బె చె 
మానక వజ్రాభిహతం, బై నగిరిశిరంబుమోాడ్మే. నవనిం డ్రె ె శ్లెన్, 2764 

కో దనుజపతిమ స్తకం వీటు, దినకరకులు సాయన్మునం 'బెగి గహూలినచెం 
టనె వేటొకళిరము వొడమి, మునుపటివలె జూడనొ ప్పె భూరిద్యుతితోన్, 

ఉ. వెండియు. జండవి కృముండు ఏరవ రేణ్యు6డు రామభద్రుం జా 
ఖండలశ న్త్రతుల్య నుగుకాండము వంట ఖుటించి ప్రోల్లస 
త్కుండలదీ ప్త మై కలితకుంతల మై తనరారుదాని నొ 
రెండవళీర్ల ర్భ ముం ద దునిమె శేసి సుర ర 'ల్వఆగంది చూడంగన్. 

క. తునిమినం దోడ ని వేట్ొక, ఘునతరశీర్ష ంబు వొడమం గనుంగొని దాని 
న్మనుకులుండు రాఘ వేండ్రుండు, కనత్యనకసాయకమున ఖండించె రహీిన్ , 

క, త లెన్ని యంకురించినం జలమున శాముండు ఘోరసాయకళనుల చే 
నీలఘుగతి వా_స్తలాభువు నులరారగః దోనిమి "నె వై చె నన్నిటీ వరుసన్, 2168 

క, ఉడుగక యిలంబడుశిరములు, నెడ తెగ నళరబుమోంది కెగయుళీరంబు 
బ్లడువడిం 'టెగియెడుశిరములు, కడుం జిత్ర మొనర్చి నపుడు గనువారి కొగిన్ , 

2766 
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ర్మ "బెడిదపుంజప్పుడుతో నిలం బడుదైె  త్యునితీలలు చూడయంబడియె నపుడు గా 

డ్పడరిన నుడుగక పుడమిం, బ గియెడుపరివ కషతాలఫలములమాడిి_న్. 2110 
వ. ఇ లెజింగున నారఘుస త్రముం డు త్తీమవీర్యంబున చేకో_త్తరశతవారం బేకో 

శ్రరశతేశిరంబులు ఖండించిన నవి యెప్పటియట్ల మాపట్టుటయుం దత్స) కారం 
బు పిలోకించి రావణునిజీవితక్షుయవిషయంబునందు నిశ్చయంబు నిరూపింపం 

జాలక తనమనంబున, 2771 

. మున్ను క్రైంచారణ్యమున విరాధుం డనుదై త్యుం జేశరముల దళతుండ యె 

నలజనస్థాన వాసులు ఖరదూపణ త్రిశిరు లేశరములం దీజీ చనిరి 

దండకావనమున. దాటశేయకబంధు లేశరంబుల నీల్లీ శేపు మాని 

వాలి యేతూపుల నాలంబులో. గూలె నేసాయకముల నదీళుం డింకె 

తే. నట్టిబాణంబు లన్నియు నసురవిభుని,యం దిపుడు నుంద లేజంబులయ్యె నేమి 
కారణం బని చింతించివై రియురముమిో6ద శరవృ మి. బరంగంచిమేదురముగ, 

చ అనురన శేణ్య్యు(డు ని నినిసి సి యద్భుతవై ఖరి జాసీ యోసున 

న్యుసలగదాసిచ క్ర క్ర పటుముద్గరతోమరకుంత వర్ష ము 

నేన నిగిడించె సే ని ట్లడరి వేయి తెజింగుల "హోర ద్ర cle 

బసద్భశ మై జగద యన మై ఘన మై గన నయ్యె నయ్యెకన్. 2778 

వ. మణియు నారథికశ్చేష్ట పులు "త్రికూ టళిఖరిశిఖరం బున ఘోరంబుగా రణంబు 

చీయుచు నాగ్రవాక్చత గతి వశంబున నంతరితుంబున కెగయుచుంబరగతసమిోాప 

భూమికీ డిగ్గు చు6 గుమ్ముజి గిరికిఖరంబుమోాందికి దాంటుచు రాత్రి మొన దివం 

జెన నొక్ళ_ముహూ ర్త ర్రం-బెన నొక్కమణం టై నవిరానుంబునొందకవీరాద్భుత 

భ్ భ యానకచీభత్పరాద్ర ధ్ రసంబుల కాస్సవంబుగాన హోరాత్ర, ౦బు మహాయుద్ధం 

బు గావించి రప్పుడు 'సురవరరథసారథి యగుమాతలి రామోరానణులకు జయ 

పరాజయంబులం జంతించి రామునకు విజయంబు సంపాదించుతలంపున నమ్మ 

హోత్షున కి ట్లనియె. 2774 

రా 

“ఆర్టుర్దు రాముడు మాతేలిశ్వేరితు 6 డై కానిణునిమో 6ద యెహో హ్మాస్తము 6 బ్రయోగించుట, చయం 

చ. ఎబులనివానిచందమున నీవు చరించెద వేల వీడు భీ 

కరకమలాసనా,స్త్రమునం గాని రణంబునC జూవం డీనిఫా 

చరుపయి6 గాలయాపనము సల్పక యమృహనీయసాధనో 

త్కర మడరింవు మోతనికిం గాలము డగ్గటి వచ్చి భూవరా. 9775 

క, అనిమిషపతిసారథిచే, జననాథుకుమూరు. డిట్లు సంస్తారితుం డై 

తనమనమున నుత్వాహము, ఘన మోదము! గొతుకంబు. గడలుకొనంగన్ , 

తే. అఖిలభువనంబులు సృజించునంతకం కొ, నధికయత్నేంబున సరోరుహాసనుండు 

వేడ్క నిర్మించి శ్రైలోక్యవిజయ కాంవీ., యైన దే వేంద్రున కొసంగినట్టిదా? 
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ఆ, కుంభసంభ నుండు కూర్తితో మున్నర్థిం దన కొ సంగినట్టిడాని మించు 
కరణి మెజియుదాని నిరుసనుం బగుదాని, న ఖలలోక పూజ్య మైనదాని, ర్య 

శె, అఖలదిన్యాస్ర్రుసారాంశ మైనదాని, విలయ'కాలాగ్ని శిఖ భంగి వెలుంగచాన్సి, 
గ్రూరసర్పంబుగతి బుసకొట్టుదాని, నఖలలభోకసంత్రాననం దై నదాని, 

శే, పతీములయందు( బవనుండు ఫాటమందుం 

దపనవహ్నులు తనునందు విపుళనభ ము 
గౌరవమునందు మందర మేరుగికులు 
గలుగుదాని వాసుకిభంగి నలరుడాని. 

తే. భారి కేజంబుశే సర్వభూతములకు, దపనదీ వీ మొసంగుచు. దనరుడాని 
భువననుతే మైనదాని సుపుంఖ మైన,దానిం గాంచనభూవమీతం బెనదాని, 

శె, మహిత కాలాగ్నిచందాన మండుదాని, వివిధరుధిర మేదో క్ష మై వెలయుదాని 
పీర్యమున, గ్రాలుదాని నవార్య మైన,దాని ఛీవణనిస్ప్రనం లేనదాని, 279 

లే, అఖలవానరనందనం బైనదాని, నసురవంశనిషూదనం శ్రైనడాని 
శత్రు కోటికి శోకం బొసంగుచాని, నింవుగా6 దన కానండ మిచ్చు దాని, 298 

శే. సమితిదారుణ మె వజసార మె పృ్కచండనిన్వీన మె మహోదండ మె య a సక కో మ లో యం ద దా మోఘమై సర్వలోక సమ్మోహసంప్ర,దాయకం బయి పొగడొంది దనరుదాని, 
తే. ఆలమున సర్వభూత బేతాళములకుం 

§ గాకఘూకొ గృజంబుకకంకగ్ళ ధ్ర 
ములకు దక్కి.నమాంసాొదములకు భత్ష్యు 
మొసంగు డాని, గాలాభ మై యొప్బ్పుదాని. 

కే, పృథుమడావళ ఘోటకబ్బందములకు, భేదనం బెనదాని నళేద్య మైన 
దాని గులమహీధరముల నైన గాసి, వేయివిధముల దృక్కలు చీయుదాని, 

మ, అభివృద్ధిం గనుడాని నొక్క మవానీయా మోఖు కాండంబు వే 
రభసం బొప్పుణగం దీసి చాని నియతి నృ)హ్మా(న్త్రుమంత్రంబువే 
నభిమంత్రించి శ్రుతి ప్రయు కృవిధిబే నాపద్మమిత్రాన్టయ 
ప్రభుం డౌరాముందు భూరినిష్ట మెయి జాపం బందు సంధించినన్. 

క, ధర వడలి నభము ఘూ 

న్లిరు లొడ్డగిఖ్లై భూతము, 

2179 

2790 

2785 

2787 
ర్మి లె శరధులు తుభితంబు లయ జగములు బెడద 
లరుదార భయానిగ్టీతంబు లై సుడివడియెన్. 2788 

రురు రొపణుండు నిహతుం డేగుట. చుణుం- 

వ, ఇట్లు రాముండు బ్రహోస్రుంబు సనం 

బుగాః దిగిచి విడిచ్న నన్నుహానీ 
ప్ ర్జితం బైనవజ్రాయు 

ధించి పరమాయత్తుం డై యాకోర్ల పూర్ణం 
యాస్త ౦బు రామకార్షుకపము క్షం బై వజ్ర 

ధంబుపగిది నవార్యుం డై నకృళాంతునికర ణినతీ 
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వేగంబునం బజిచి దురాత్తుం డగు రావణునియురంబు భేదించివానిప్తాణంబులు 

హారించి కుధిరావసి క్షంజె వేగాతిశయంబున ధరణీతలంబు ప్రవేశించి కృతకృ 

క్యంబె వినీతం బె నదానిపోలికి. గృమ్మణిం దూణేరంబు సొళ్చె వాతుం డైన 

రావణునికరంబున నుండి ససాయకం బె నకార్షుకంబు పుడమిం బడీయె నిట్లు 

రామబాణాభివాతుం డై మహాద్యుతి యగుదశ గృీవుండు గతాసుం డై వజ్రిన 

డ్రాభివాతుం డై నవృక్రునిషగిది రథంబువె నుండి పుడమింగూ లె నప్పుడు రణమే 

దినిం బడినరావణునిం జూచి హతశేము లై ననిశాచరులు వాతనాథు లై గతొ 

శ్రయత్వంబువలన బావ్ప ప న్సవణముఖు లై కోకంబునం బజుచిరి రాత సేం 

ద్రునినిధనంబు విలోకించి బితకాళు లగువా నరులు పరమానందభ రితాంతీ 8 కర 

ణులై సింవానాదంబులు చేయుచు రామునివిజయంబు గొనియాడీరి గగనంబు 

న చేవదుందుభులు యమ సి దివ్టగంధ వహుం డై సమోరుండు సుఖంబుగా 

పీజె నంతరికుంబుననుండి సాం ద్రంబుగా రామునిరథంబుమిోా:దంబుష్పువర్ష ౦బు 

గురెసె గగనంబున నుండి చేవతలు సాధువాక్ళంబుల రామునిం బ్రశంసించిరి 

సర్వలోకకంటకుం డగురావణుండు నిహతుం డగుచుండ చేవగంధర్వసిద్ధచార 

ణాదుల కనంతసమ్మాదం బావిర్భవించె రాతుసపుంగన్రం డగురావణుని వధి 

యించి రాముండు ప్రీ తినంహృష్థసర్వాంగుండై స్మ వాంగదవానునుదాదుల 

తోడ సరసాలాపంబు లాడుచుం గృతప్రతిజ్ఞుండై నివాతరివుం డ్రై స్వజనబలా 

ఛివృతుండై. త్రిదళశగణాభివృతుం డై న బేవేంద్రునిచం వంబునం దేజరిల్దుచుండె 

మరుద్దణంబులు ప్రసాదంబు నొందిరి దిక్కులు శేజంబునొండె నభంబు విమ 

లం బయెె్య్టీ ధరాచ కృంబు చలింప కుండె సమిరణుండు సుఖస్ఫర్శుండై విసా 

సూర్యుండు స్థిర ప్రభుం డయ్యె నంత సు గీవవిఫీషణాదు లగుసుహృదులు 

లత్షణసహితంబుగా రామునియొద్దకుం జను దెంచి రావణవధతోవీతు లై య 

మ్మహోత్తునిం బూజించి రంత. 2189 

ద్దు విఖీవణుండు హతుం డై నరావణు వీమీంచి దుగీఖించుట. శ్రుథుం 

క, దతుం డగురామభద్రుని, యకుయబాణమున నిహాతుం డై ఘనసంగ్రా 

మశ్నీ తిం గూలినయన్నను, వీశీంచి విభీషణుండు విలవించె రహిన్, 2790 

శా,వహో వీరో త్రమ హో త్రిలోశవిజయవ్యాపారథా రేయశకా 

హో విఖ్యాతపరాక్ర్కమా దనుజవంశాశ్రే సరా జన్థీవి 

ద్యావై దువ్యము మాని మంజుశయన స్తానంబు వర్ణించి నే. 
దాం ్ @ Ca 

డీ విబ్భంగి నశేంద్రుశే హతుండ వై పృథ్వస్థలిం గూలి కే, 2191 

శె, సిద్ధవి ద్యాథరామర, స్రీల చెపుడు, వీడున కాలింగనంబు గావించునట్టే 

దీర్ధకరములు సాంచి యధీశ నీవు, పృథివి గాంగిటం జేర్చి గూర్కితివె నేండు, 

శే. అరమండలములభంగి ననుపమాన, దివ్యరత్న ప్రభ లభేత దిశలు నెలుంగ, 
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జేయునీదుసువర్ణవిచి త్ర నరకి,కీటములు నేలం బడియనే నేంటి కొధిప, 27199 

చ. వలవదు రాత సేం ద్ర బల వంతునితోడివిరోధ మోావ్ర మె 

థిలిని నొనంగు మింక నర బేవున క భ్లానరింపవేని నీ 
తలలు రణంబులో. దునుము ఊజాళరథుం డని యేనుబల్క_ నా 

పలుకులు నిగ హించితివి వల్మినయంతేయు నిక్క మాయెంగా. 2794 
చ, వారివాయజిన హోదరనరాంతకకుంభ' నికుంభకుంభ క 

ర్ల రుధిరభోజనాదు లయినం దగ దంచు వచింప రైరి యీ 
నెజి చనం గీడు వచ్చు నని నీకును దోంపక పోయె నాడు న 
నృరుసము లాడి ప్రోల్వెడలం బంచితి ఏగతి యయ్యె గా తుదిన్. సౌ05 

తే. నీవ్రు డిజినకతమున చేండు ధర్త్మ 
విగ వాము నీకిము ర్యాద వితతస త్త ఏ 
సం్యహాంబును నుజియుం బ స్త్రవములగతి 
సర్వమును దీతీవోయి నిశాచశేంద్ర,. 2796 

'అ(స్త్రవిదులలో నధికుండ వై సనీవు, పడుట జలనిధు లింకిన భంగి నుణీయు 
మిహీి రతుహీ నకీరణు ల_స్తమించిన కయ, పావకుండు చల్జ్చాజినపగిదిగాచె, 

చ, కడిమి దలిర్పం దొల్లి వ్రిజగంబుల నొక్కట ల్సి యేకవీ 
రుండ వన ళూరమధ్య్ధమున రూఢికి చెక్కిన నీవ్ర నేండు సొం 
వెడలి రజంబులో మునింగ్ యోగి గూ ర్కెడువానిభంగిం జే 
డ్పడి రణభూమి6 గూల గని పౌరువము న్పృథ యంచు జూవెదన్, 2798 

క. భీకర లేజుండ వగునీ, వీకరణి హతుండ వగుచు నిలం గూలిన నీ 
లోకం బంతయు నిపు డాలోకిత మయ్యె హతళూరలోకం బగుచున్. 2799 

చ, కలితధ్భతి ప్ర వాళ మవికంపితేము న్న)సవా గ పుష్ప ము 
జ్ఞపలితతపోబలం బసద్భశేంబును శౌర్యనిబదమూల మూ 
విలసితరాతీస ప్ర వరవృశ్నము రాఘవమారుకంబు చే 
నలఘుతరంబుగా నివాత మై రణమేదినిం సూలె నక్క_టా, 

చ. అతులతర ప్రసాదశయ మంచిశకోపరసా పరాం ను 
ద్భుతబల వీర్య దంతము సమున్నళసత్కులవంశవంళ మ 
చతిమపరా శముంబు నగుబంధురరావణగంధవా వి ఇే( డతులితభంగి రాఘువన్ఫుగాధిపువే వాత మయ్యె నాజిలోన్, 2801 తే, స్వబలలేజోయుతంబు నిశా ఏసభూము 
పీఠము వ క, మో త్సావావిజృంభిళార్చి 
'మైనరావణవహ్న్ 'నేండాజ్ రా 
నాళుగాభ్రంబు చేత జల్లాజె నక్షట్ల, 
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శే, భోరరాతసవాలకకుద్విపాణ, మరిజయో తాహగంధసింధు రము చాప 
లేకణ శ్రుతి మొన దై క్యేం ద్రవృవము, పార్థినవ్యాఘ్రునివాత మై పడియె చేడు. 

దురు రాముడు విలీవణు నూజడించుట, రుధుంా 

వ, అని యిట్లు బహు ప్ర'కార౦బుల శోకసమావిష్టుండై. విలపించుచున్న నప్పుడు 
పరిదృష్టార్థనిశ్చయంబును పేతుముంతంబు నె నయవ్విభీపణునివాకసం చాక 

ర్లించి రామభొద్రుం డతనీ కి ట్లనియె. 2804 

చ, వినుతపరా కృముండు భుజపీర్యఘను౦డు రణానివర్త్హి గం 

ధనపరు( డు గృ తేజు డతిదర్పుండు ళూరజనా గ గణ్యుం డీ 

దనుజవ రేణు డీతం డనిం దప్పక పంచక నొందియు న్లగం 

బున మని యున్న వా డితనిపోకకు శోకము నొంద నేటికిన్. 2805 

చ. వదలక వృద్దికౌము లగువారు ఈ తపము జూపి వైరిచేం 

గదనమునందు6 గూలుదురు కోయస్టిములో పల. జన్నవారికిం 

ద్రిదశపదంబు గల్లు నటు దీతినవారలం గూర్చి ధర్మ్యకో 

వదు లగువారు చి త్రముల చేమజు శోకము గూర్చ రుర్వరన్. 2406 

ఉ, ఈదనుజాన్వయ ప్రవరుC డెల్లజగంబులు గెల్చి శ క్రకా 

లాదిసను స్తదికృతుల నాబజితలంబున. బాణి దోలి త్ 

వాష్టిదకులాంబు రాళిళశీ యె స్వజయార్టిత ఏీరశబ్దుం డె 

యాదటం గాలధర్మగతుం డయ్యు మహాత్ముం డీతండు శోచ్యుండే, 2807 

శే. పుడమి నేకాంతవిజయ మభూతపూర్వ 
మాహావతలంబున నొకానొకప్పుడై నం 

బకుల చే. జచ్చు నుజీయుం దా. బరులనై న 

జంపువీరుండు జయ మది చంచలంబు. ' 2808 

* కే. సమరమరణంబు క్ష రత్రియసమ్మతంబు, త్రిదశవర్వషులచేత సందృష్ట మైన 

చంద మిదియె రణంబున. జచ్చినట్టి, నృపతి శోచ్యుండు గాం డిది నిశృయంబు. 

వ. వీఖీషణా నీ ఏీనిశ్చయం బెజింగి విజ్వరుండ వై యనంతరకార్యం 'బెయ్యది 

క ర్హవ్భంబు దాని విచారింపు నునిన నతీండు రామభద్రు నవలోకించి శోకగద్ల 

దకం'సం డై యిట్లనియె. 2810 

ఉ, రాజవకేణ్య యూతండు పరాజయ మెన్నం జెటుంగ కట్లు ము 

న్నాజితేలంబున న్సురవరాదులం దోలి జయంబు గొన్నవా. 

డోజదలిర్ప చేయదు సమరోన్మదు డె వెస నిన్ను. దాశి వే 

భాజతసోగరంబు క్రియ లావణీ గూలెం బ్రభ గ్నదర్చుం డై. 2811 

చ, ధనము లోసం”గె మిత్రులకు 'దైవముల నృజియించె భోగముం. 

డనివి సన న్ఫుజించె భుజవర్పము నై రులయందు నించె భృ 
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త్యనికరము న్ఫరిం చె వివిధాధ్వరకర్మము లాచరించె లో 

కనుకతపం బొన రెం ద్రిజగంబుల విశ్చుతి గాంచె నన్నిటన్. 28192 

న. కావున6 శ్రేతత్వగతుం డై నయీరాశ్ సేంద్రునకు భవత్స)సాదంబున సంసా 
రంబు గావింపం గోరెద నని పలికిన నారఘువల్ల భుండు విభీవణునిపలుకులు విని 

మిత్రా వై రంబులు నురణాంతంబులు మత్సంకల్పిత ప్రయోజనం బంతేయు( 

దీజె నింక నీరావణుండు స్నేవానిషయంబునందు నీ శెట్టివాడు నాకు నట్టి 
వాం డయ్యె నితనికి స్వర్ణారోవాణసాధనం బై నసంస్కా_రంబు గావింపు నుని 
పలికె నంత రామునిచేత రావణుండు రణంబున నివాతుం డగుట విని శాతస 

కాంత లెల్ల కోకకర్శిత లె యంత$॥పవురంబు నిర్షమించి యెవ్వీ రెంత నివారించిన 
నిలువక మహీ శేణువులం బడి పొరలుచు ము క్తశేశకలాపలై వాతవత్స లైన 
గోవులభంగి దుకఖవీడిత 3 యనేకరాతనులతోడ ను త్తరద్వారంబు వెడలి 
మాంసకోణితకర్ణనుం జై కబంధాకం బై ఘోరదర్శనం బై యున్నసంగ్రామ 
రంగంబు సొచ్చి రావణుడు పడియున్నచోటు వెదకుచు హోనాథఖా యని 
యా క్రందనంబు సేయుచుః గన్నీరు నించుచు కోకపరాజత లై దూలుచు 
హత యూథ ప లైనగజూంగనలపగిది నారానంబు సేయుచఛుం జనుబెంచి 
యొక్క నోట, 4818 

శాయి రొనణుని భార్య లెల్ల యుద్ధ భూమికి వచ్చి యా కృందించుట. శుఢాంా 

చ. హూతకరుం డైన హేళి క్రియ నపష్పుల నాజినవహ్నినై వడి 
నృత మఖన జ ఖండితీవి శాలవినీలన గంబుమాడ్కి భూ 
పతిశరభిన్నగాత్రుం. కయి బంధురశోణితసి కుం జై రణ 
bd బడియున్న దై త్యకుల శేఖరు రావణు. గాంచి చెశ్చారన్, 2814 

ర్, భూరికుశారపరిచ్చి, న్నారణ్యకలతలభాంగి నడలుచు దివివ 
బై వరిపతియిడలినై బడి, ఘోరంబుగ నేడ్చి రస్తు గురుశోకమునన్. 2815 

సీ విభుని గౌంగిటం జేర్చి విలపించె నొక్క తె భుజములు వైశె త్తి పొక్కెనొకతె 
గళ మవలంబించి విలపీంచె నొక్క తె మగనియంఘు?లు వట్టి వగణె నొకతె. 
త”డమింద శిర ముంచి దుగఖం జె నొక్క త యురముపె వ్రాలిబిట్ల ఆచెనోక తే 
తను వంటి రోదన మొనరించె నొక్క తె శేశము ల్వీడ కోకంచె నాకె 

శే, చిందు కన్నీటిచినుకులశేత జీని, కేశునదనంబు దడుపుచు నేడ్చ నొకతె 
దైత్యసతు లెట్లు పెక్కుచంవముల విభుని, బట్టుకొని విలవించిరి బంధురముగ, 

వ, వెండియు నంద జేక వాకషంబున, 
సీ, ఇంద్రాదిదిక్ప్చతు లెవ్వానిభయమున ఛూరుల నుని తలల జూప వెజతు 

రాలంబున ధనేళు. దోలి పువ్పకనామ ఘన'దీవయాన మేఖునుండు 'జఇ్బి 
నుర'జై త్ఫముఖులచే వరణంబు లేకుండ వరము తెవ( 
దన కడ మైనశ ంభుని వెండికొంకను బెకలించె నెనాఏ 

4 

28117 

గు ధాతవలనం బడససెం 

డు పృథుబలమున 
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శే, గరడగంధర్వయతుకిన్నరులు చాల, వెజతు రెవాగీనినామంబు విన్నయంత 

ర్, 

చ, 

రా 

నట్టి రాతసలో శేంద్రుం డాజి నొక్కు, నరునిచే వాతు. డై గూలినాండు చేయడు, 

పరులవలన భయ మెన్నండు, నెజుంగనిళూరో త్తమునకు నెక్కడ నేండి 
ప్పరుసునం బడాతి యగునొక,నరునివలన భయము గలిగె నాయముదప్పెన్. 
హితవుతు లైన పెద్దలు సువ్యూత్తులుం జెప్పిననీతి వా క్టిముల్ 

శ్రుతిపుట మంట నీక నృపసుందరి నాత్మ్మవధార్థ మోవు దు 

ర్యతిం గొనితెచ్చి రాతసుల మమ్మును నిన్నును జంపుకొంటి వ 
ప్ర తిమపరా కృమోాథ్యుం డ గు భానుకు లేంద్రునిసా యకంబులన్ . 3290 

. అరసి విభీహణుండు మనకొందణి కీగతి వచ్చు టాత్మలో 

నెజీంగ్ మహీజ నాన్ఫపతి కిమ్మని నేర్చున నెంత చెప్పిన 
నృరుసండనం౦ంబున నిష్టనక పట్టణము న్వడలంగం బంచి తా 

పరమవివేకశాలి మును నల్కినయంతయు( దథ్య మాయంగా, 282 | 

. అసురవశేణ్య రాఘవున కప్పుడె జానకి నిచ్చి పుచ్చినం 

బస చెడి సర్పరాతుసులు బంధులు మిత్రులు ద్రుంగ పోక యీ 

వ్యసనము మాకు లేక సుతులందజు. బంచత నొంద కీవు ఫో 
రసమరమందు జావక తిరంబుగ నందజ ముందుమే కదా, ద్రం 

. మావనీయుం డై నమనవిభీవణుమాట పాటించి వినిన నివ్పన్న కాము 

డగునాతం డందున నా ప్పపకుం డైన జనపతి నిన్నాజిం జంపకుండు 
నీవు చావక యున్న నేండు మాకెల్ల నీకరణి వై ధవంబు గలుగ కుండుం 

బగవార లై నదిక్పతులకు సురలకు గోర్కు లెల్లను సమకూర కుండు 
కే. నవనిపు తినీ మరల నీనందువలన, నేక కాలంబున సమ స్తహీతులు సుతులు 

క్ర 

వ, 

వాహీ నీంద్రులు నేము భవతృమన్వి,తంబుగ వధింపంబడితిమి దాన వేం ద్ర.2528 

. మానుగ దైవాధీనం, బీనిఖలము దై వనిహత మెయ్యది దాని 

న్మానవు(డు ద్రుంచు స్వేచ్చా,ధీనోదోోగంబు లేదు తెలియంగ నీకున్, 2824 
. వానరులకు నీకు నఖల, దానవ్రలకు నాశనంబు దై నమువలన 

న్లానక ప్రాప్తం బయ్యెను, మొనవపతికతన నేం డమ్మర్హ స్టివిరోథీ, నష్రలిన్ 
బలశే” ర్యాజ్ఞాని క్రముముల మణి యరమునం గామమున "దై వగలిం 

దలకొనీ మరల్చంగా లే రిలలో నెవ్వోర లైన హృదయాధీ శా, 826 

ధులు మందోదరి రానణుం జూచి విలపించుట. శుఢుం- 

అని యిట్లు బహుుప్రకారంబుల దుగిఖార్త లై దీనస్వర లై రావణపత్ను 

లందటుం గన్నీరు మున్నీరుగా రోదనంబు సేయుచుండి రప్పు డగ పర్నిమండో 

దరి యచింత్యకర్షుం డగురాముని చేత నిహాతుం డై రణమేదినిం బడియున్న 

రావణు నవలోకించి దీనస్వరంబున ని ట్లని విలపించే, 2827 
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న్సీ ప్రాణేశ ఘోరసంగ్రానుతేలంబున( గుద్దుండనై న నీ మ్రోల నిలువ 
విబుధ నాయకు డై న వెజుచు నీనామంబు చెవుల సోశీనయంత సిద్గసాధ్య గరుడగంధర్వులు గడగడ వడంకుచుం బఆతురు దిళలకు భయమునీోడ 
విష్టప త్రయమున ఏీరళిఖామణి యనంగ విశ్రుతి గన్న ఘనభుజుండ 

తె. వట్టినీవు మానువమాత్రు. డై సరామ, నృపతిచే సంగరంబున నిరితుండ నైతి వేమందు చై నయో గాతి లేక, మీట్లు పడుటకు నీకు సికోల లేదు. 9౫ శే. అనురనాయక 'క్రెలోక్య మా క్రమించి, వికృమన్లీ యుతుండ వె వితత 'క్రేజ మున వెలింగెడునిన్ను నేం డని నరణష్ట గోచరుం డగునరు( డెట్లు గూలనై ఇ, జే, కర్చురో త్తమ నరుల కగమై మైన, దేశమున గామరూపి వె థిరవ్ఫ తిం బరంగ వర్ధించుని న్నెట్లు నరుడు చంపె, నిట్టివింతలు వుక్షై నేం డిచట నీకు, శ, అనిమిషుల జయించిననీను, మనుజుండు సంగ్రామమందు మర్చించె నన నన విన విం తగుచున్నది, మనమున నన్గుంగం జా మానసనాథా. 2681 శే, శవమును. డిబ్భంగి నీవినాశంబుకొణు కు 
మించి దురాషరమాయ నిర్మించి రాము 
రూపమున వచ్చె గాయబోలు రూఢి మెజుయ 
నట్లు గాకున్న నరుం డింత కర్తుం డగు 
చెలువొప్పం గపులే నేతు్యు కట్టించి వారాళి లంఘీంచి వచ్చుటయును బహుదైె త్వృయుతముగా భంవనంబున ఖర దనుజుని వ్రేల్మిడిం దునుముటయును జలమున నిను నాల్లుసంద్రము లుంచిన వాలిని వెసం సాలె చుటయును దరుచరుం డొక య గాడు వెజివక చను 'చెంచిపుర మంతయు దహీ ౦చిపోవ్రటయును కే, మజీయు 'రామునియద్భుతవుహి ను లరసి 
యతండు మ_ర్యమాకశ్రుండు గాండంచుం జాలం జిత్తమున నెంచి యతనిచే, చేటు నీకు 

గలుగు నని యున్లులింపుదుం గర్భు కేంద్ర, 
"తె. వానవ్పండు 'రామరూపు, దైవ 

వై రులకు దుస్ప్సహాుం క 

నీ స్వాభావికజ్హానశ _క్రీయు కుడు స 

2852 
Aa 

| LS మవాత్తును సర్షలోశీశుండు స్రష్ట యచలుం డరిసుదర్శన గదాధరుం డచ్యుతుండు శ్రీవత్సవమయ్: ¥, డైనవిన్లుండు లోకహ్హి 
స 

ముందు, నిన్నూ నధియిం'చె జే డిదినిక్కు వం ఖు, కే,.అనురనాయక మున్నింద్రియములే గ్ర * / > 
గెలిచి గెలిచితివి ముజ్జగంబుల నలఘుభ్థంని 
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వరుస నయ్యిం ద్రియంబు లే మర్ల నిన్ను 

గెలిచె వై రయు క్షము లౌటవలన నేడు. 2856 
క, మానవపతితో వైరము, నూనుము వై బేహి నిమ్ము మరల ననుచు ము 

న్నే నెంత బుద్ధి చెప్పిన, మానుగ విన వెతి విది దిసమాగత మయన్. 2887 
తే, పుణ్యసకి యై యెననీతే వె EE బుట్టి నట్టి, కాను మది వహ్నిరూపమై కర్చు రేంద్ర, 

వ గులమును నిఖలసుకుం, క హీతుల మంత్రుల నెల్ల దహించే చేడు. 

. దనుజనాయక యరుంధరికంటు రోహిణికంు విశిష్ట యె గ్రాలుదాని 
 నుధలో తను గలవారి కెట్టను నర సలా మైనట్టరసకు సర్వ 

సౌభాగ్యయుతు లై నజనుల' కెల్లను ని నిదర్శనభూత మొన వా రాశినుతకు 
దృష్టాంతభూమి మై మె తేజరి'ల్లెడుదానిః బతిభ క్తి ౫లదానిం బరమసాధ్వి 

"కే నబల సరా్టనవడ్యాంగి మైనదాని, మహీ తకీలంబు గలచాని మాన్య యైన 
డాని సీతను బతియొద్ద లేన్సివేళ, ముచ్చలి యరణ్యమున నుండి "దెచ్చి ల్. 

శే, తెచ్చినందున ఫలమే మేలు దీర్పరానిో 
కలుభుయు ఘటీల్లుటయు 6 జేటు గలుటయును 

గులము చెడుటయు నింతియే గలి గాని 

భోగ మేమైనం గలిగానే పొసలో నీకు. 2840 

నీ. రామశేశ్వుర పతివ్రత మొననీత తపోగ్నిచే దగస్థంక వైలి మున్నె 
తినువుధ్యు నుద్ధతి ధరి రి ంచునప్పుడే దగ్గుండవై. పోక శక్తి తేదియు 

నురుతవి గ మహీచునుపురుహూతముఖసురు లుకుభయంఖునంగందుచుం డ్రి, డి, బేనం 

బరిపకవ్రకాల౦ంబు పరాస్ట్రగతం బై జనం గలుషహకోర ర్యపలంబు క్ _ర కొదవు 

"తే, శుభము గాఏించుపురువుండు 'నుఖము నొందో 

దురిత మొనరించుపుకుముండు దుంఖ మొందు 

సుకృతి యగువిభీమణునకు సుఖము గలి 

దోపషకారికి నీ కిట్టిదురఖ మొదవె. 2841 

క, దివిజారి గూపవతు లగు, యువతులు పెక్క_ండ్రు కలిగియున్నా రిట నీ 
కవి వేకతం గన వై తివి, యవనీసుతకంు వారి నధికలం గాన్. 2242 

క. ఉరుమోపహంబున మదిలో, నెజుంగంగ లే వై తి వామహీసుత కులరూ 
పరమాగుణముల నాతో, సరివచ్చునె యెక్కు డగు నె చర్చింపంగన్. 2648 

క, తనవిభునిం గూడి జానకీ, యనుపమవాక్షాబ్లి నోలలాడుచు నుండు: 

న్నినుంబాని యేను సతతం,బును కోళపయోధియందు మునింగి యడలెదన్. 
. ప్రాణేళ దివ్యచి త్ర స్స గంబరముల గై సేసి యసమానశకాంతితోడ 

నిను. గూడి సంతత మనుభాప ముగువిమానం బెక్కి నిస్తులానంద మలర 
వివిధ బేశంబులు వీశీంచుచును మేరునగమందో మందరనగమునందు. 

గ లాసనగనుందు ఘన వై త్రరథనుందుం దక్కి న దేవత ద్యానవీథు 

em 
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తే, లందు వివారించు చుండుదు నట్టియేను 

గామభోగసంత్య క నై కళలు దొజుంగి 
విధవనై యుండవలసె భూవిభులభోగ 

భాగక్టములు నమ్మందగవు చపలము బరయ, 2945 

తే, దానవో.త్తమ సర్వభూతముల కిల న,కారణం బగుమృత్యువు గలుగ దట్లు 
గాన మైథిలీహేతుకం బె నమృత్వు, విట్లు నీకును గలిగె నింకేమి గలదు,9846 

. దనుజేంద్ర సువ్రసాదంబుచే శోభచే డీ ప్లిచే శశిపద్యదినకరులకు 
సాటి యె సుభ్రూవిశాల మై సుకుమార మై సమున్నస మై విలాసినేత్ర 
కలిత మై దీ ప్పకుండల మై మనోజ్ఞ మై మకుటాభిరామ మై మహీతమద 
పానభాములయందు బటునుదవ్యాకులదీ ప్రాట్ మై యొప్పు నీప్ర ధాన 

. వదన మిప్పుడు రాఘవ ప్రదరభిన్న, మై రుధిరసిక్ష మై దీన మై వికీర్ణ 
మాంసమ స్తిష్య మై పరిన్లూన మగుచుం గన్నులకు వేడ్క గావింపకున్నదకట, 

. దేవా మందభాగ్య నై ననానేత నొకానొకప్పు కైన నెయ్యది యవిచారితం 
బయ్యె నట్టిమదై ఏధవ్య కారిణి యైనసళ్చిమావస్థ నీకు సంప్ర స్ట యయ్యు నని 
వగచి. వెండియు. 2818 

శే. అఖలరావసవరుండు మాయయ్య యనియు 
దానవకు లేశ్వరుండు మద్భ_ర్హ యనియు 
దండిత్రపురందరుండు నాతనయు డనియు 
విజ్జవీంగుచు నెపుడు ౫కిగ్టీంచి యుందు. 

* పట్టుగ మిరు ఖ్యాతబలపౌరుషు లాహూవళూరు లెంతయు౯ా 
దిట్టలు విక్రమాధికులు ధీరులు నించుక మైన మోకు చే 
పట్టున హోని గల్ల దని భావమునం దగ నమియుంటి శే. 
డిట్టులు మ ర్త్యుచేశత భయ మింత ఫొసంగు కుణుంగ నక్కటా, 

| లలి'తేం ద్రనీలనీలము ప్రాంళు శై లేం దృ సదృశంబు మణిమయబారుముకుట 
కమనీ యక ంకణాంగదహార శేయూరసురుచిరనుమదానుశోభితంబు 
ఘనవిపహోరములందు గాంతంబు సమరంబుల౦ందు దీప్పరబు భార్యాంగరాగ 
దీవ్లిచే శంపాప్రదీ ప్రమేభునిభంబు రమణీయ చేలాభిరంజితంబు 

శే.నై ననీదుశరీర మతస్టాలఘుశల 
శలలములచేతంబో ల నసంఖ్యనిశిత 
కాండనంవ్యా ప్త మై నేడు కౌగలించు 
కొనుటకు నశక్య మై యున్న దనిమిషారి, 

చ, నిరుపమరాచుకార్ము కవినిస్సృత డారుణచండ కాండముల్ 
అభ ఏ4 కిక _. 

(డిన నెక్తుటం దోంగి నెమ్ములు 

ha 

2849 

2850 

ce 

సికిర్1 



యుద్ధకాండ ము, 801 

న్విణీగి భనచ్చరీరము పవి ప్రవిఖండిత మైనకొండవై 
ఖరి నిలం గూలి యుండ నిటు గన్లానం బాలయితి౯ా వాదీశ్వ రా, 285న్లి 

తే, అధిప యిది స్వప్నము యథార్థ మయ్యె నేని 
రాము డేబ్బంగి నిను సమరమున. జంసె 

మృత్యువున వైన మృత్యువ వెట్లు మృత్యు 
వళగతుండ వెతి వీన్ర దుర్వార తేజ, 2858 

ఉ. జేతవు లోళపాలురకుం జెల్వుగ సర్షనిశాటకోటికీ 
న్నేతవు వార్వకాలికము నిన్ను భజించెకుభృత్యకోటికి౯ 

దాతవు ఫీతు లై మజుంగు తప్పక సొచ్చినవై రపాళికిం 
దాతను సర్వశా స్ర్రపరిరశీత వీవు విధాత వెన్నంగన్. 2954 

క, భర్తను ముజ్జగములకుం బ్ర,వా ర్హవు వైరులకు రాశసాన్ష్వయమునకుం 
గను సురనరపతుంకు, హ_ర్హన్రు వీర్యాధికుండ వసురవ రేణ్యా. 2ికిర్ర్ 

కో లో ప్ప వనేకమఖములకు, నో పవు హితమం శ్రబంధుకోటికి చెల్లా 

వె స్తవు కై లాసాద్రికి, న_ప్పవు కనులాసనునకు నయగుణ కాలీ, 2556 
క. వ్య_క్తపరాక్రముపరుండవు, వక్షవు శత్రువులమోల వరదర్పమున 

న్యు క్రిసహికవాక్యములకు భో _క్షవ్ర తైలోక్యరత్నభో గంబులకున్. 280 
తే, ఏరవర్య యావిష్కృృతవిక్రముండ, వఖలవిష్టపములకు భయ ప్రృదుండవు 

వ్ర్రేలం జోవీనవారల6 గాలం జూపీ, నట్టిఘనుంగను బాహూుస త్య్వాధికుండవు. 

క, నీకంఠస్వనము వినిన, లోకస్థసమ _స్తభూతలోకం బెల్లం 

జీకాకుపగిది సుడివడు, భీకరమూూా ర్థివి ప్రకొసవేటివి తలంపన్. ఫద్రి్స9 

తే, పాయక నివాతకవచులం బాజందోలి 

నట్టిళూరుండ వఖలమాయానమవా త్త ప 
కోవిదుండవు సకలవిద్యావిదుండ 

వఖిలధ ర్మవ్యవస్థా భిహాంతే వ్వ్చు, 2860 

తే, అసురపుంగవ మౌ కెల్ల ననుదినంబు6, గామభోగంబుల నొసంగి గారవించు 

నట్టికృప గలవా(డ ఏ వతిరథుండ, వలఘుచారి త్రుండవు త్రీలో కాధికుండవు, 

వ. ఇట్టిప్రృభావసంపన్నుండ వైననీవు రామబాణాభిహతుండ వై పుడమిం బడి 
యుండ నిన్ను విలోకించి వాత ప్రియ నె యోచేవాంబు ధరించి యున్నకార 

re 

ణంబునచే నత్భింతేకకినహృదయ నైతి నని దుగఖంచి వెండియు నిట్లనియె 282 

క విలసిశమహో క తేల్చం,బుల వె నిదురించున ట్టిభోగివి నీవె - 

ట్లలపాంసుపాటలు(డ వై, యిలప్రై వసియించినాండ చేనుందు విధిన్, 2968 

'క, సుతు డింద్రజిత్తు సమర,వ్నీతిలో లక్షుణునిచేతం గెడసినయపుడే 
హత నైతి నిపుడు వెసం శ్చాతిత నైతి మహాత్మ నీవు చెగినకతమునన్, 2264 

181 
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క, పతినుకహిశ బాంధవవిర, హిత నై గటి కానుభోసహీన నయి మహీ ప లా 
న్మితి లేనిదుళఖభరమువ, గతెసెడి మనియుంవవలసెం గలకాలంబున్, 

క నిను. బాసి నిమిషమైనను, మనియుం శలజూ నన్ను మక్కువతొోడం 
గొని వొ మ్మిచ్చట నొంటిగ నకు విక్షిచి యొళంక నరుగ స్య్వాయమె యధిసా, 

2805 

క, విలవీంచెకుననుం గనుంగోని, సలుకన్ర నగరంబు విడిచి పాదళతి న 
చ్చబవిడి నచ్చిననాపె, నలుగవు సూళవ్ర మృదూరు లాక వచేలా, 201 

జే, విగశలజ్ఞావగుజ్ఞిన లగుచుం బురము, విడిచి వెలి! పళంఖం:వృ శ్రి నేన్స 
'డజెంచిననిజాంగ న పతలోకిం చి నీవు, కోగించ నేం రక న కేణ్య. 2868 

శే, అధిక క్రీడా సహాయమైనట్టియీజ, నంబు దిక్కటి కను వ్యసనమునం జిక్కి 
వాల విలపించుచున్న దీవేజ దీని, 'వానరింషవు మన్నింప వసురనాథ, 299600 

సీ, దను జేంద్ర మును నీవు ధర్ష్మ్యమార్షయు పప్పీ భర్గ కున ణఫరతే ధర్మ 
నిరతేల సాధుః బరనుపుణ్య లః గుల్వ్య్రం నున,కుంను జెజిలునటి 
వారిభ_ర్హల నెన్సి వధియించితిని బలి నయ్యు త్లమాంగన “ప్పుడు గినిసి 
నీవంశముంతయు నిక్షూల మగు గాక నీళికంబుణు జెన్ శేలం నూలు! 

లే, గాక నీప్తత్ను లింక మాకీరణి విగళ, కాంత లై యేక్చుచుందుసుుగాక యనుచు 
ఫఘోరభంగి శవించి రాగోడు నీకు బైవకృతీమునం దప్పక తగిలె జేండు.25170 

వ. దేవా యెవ్వనిక్సృతంబున. బతివ్రతే లగుయునతులకన్నీ రు మహీతలంబునం 
బడు నట్టివానికి నొశంబు గలుగు ననియెశు పృవాదంబు నేయ సళ్యం బయ్యె ఛాహూువీర్యం బున లోక త్రయం బు నాక్రమించి ప, తొసవంతుం 
డనె చేజరిళ్లైడునీకు; బరాం౦గనాభి గుర్భశం బు తు ధం బని తో కేం చనియెం గపటన్భుగవ్యాజంబున రాముని దూరగతుం శోనీ యా శ్రకుంబున నొంటిం జిక్కీయున్న వేళం గపటపరివ్రాజక రూసంబున జూనకిం గొని తెచ్చికి వది నీకు గాతర్యఎక్రణంబు రణంబులయం దింతకుమున్ను నీకొ కానొకప్పు కై నం గాతర్యంబుగ లి] ననుమాట యెన్నండు విని యొజుంగ నిట్టియకాతర ప్రకృతి వై ననీకు భాగ్య విపర్యాసం బునలనం శారస్థరూపం బైనయెకాతర్యంబు పున నది వినాళభ్ఞాపకం బయ్యె నతీళానోగతవ ర్త మానార్థవి చక్షణుండును మహాభాగుండు నగుమన్టేవరుండు నీచేత వంచించి 'కేంబడినసీఠం జూచి నిట్టూర్పులు వుచ్చి ఫొండొకశీపు విన్ననై ఛాళ్యనంబు పూని యుండి దీన రాశనులకు. వినాశంబు గలుగు నని పలికె నతండు సత్య వాదిగావున( దద్వచన ప్ర కారంబున రాత సముఖుకలకెలవినోశంబు సంపా పం బయ్యిం గామ [్రోధసముద్థవ్యనన ప్రసంగి వై నీచేత వారం నయిట్రేయన ర్థంబు సమానీతం బయె మాళ్ట కింబువ్రలన, నీ కాత సకులం బంతయు ననొయ కంబు గావించికివి ప్రఖ్యాతబలపాకషుండ. టైననీవు నాకు శో చితవ్యుండవ్ల 

0 
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గావు ప్రీషుభొవంబున నాబుగ్ధి కా హ్ రయ ౦. | (| 

సినసుకృతిదువ్మ్భుతేంబుణు స్వ సీ నీవు "సిగ తికీం జః " పై 

బున దుకఖా ర్షనై గతిగానక దుగజఖంచుచుంగనం సస. న్న్న 

యు జ్లేశించిదు: ౧ఖం చెద హిత కాములగుసుహ్చూ ఫైలు: టో 

కర్ణుండును మాల్యవంతుండును విభీషణుండు ను జత = a 

క్రంబును కయస్క_రంబును దారుతోతరంబు నగశుహిః. 5 చ. “ఫ్లై 

వీర్యవంతుండవై. వారలహీతో కృులువినక యూదచ్భనం ౬. ౧. బల నిటే 

నిక నేమి వగచిన నమిఫలం బని సలికి యంతకొంత ౨'.. బల కాన 

వెండియు నిట్లని ఏలవించె, AT 

ఛాాపహో వీశాంబర హో శుభాంగదధరా హో పూర్ణ తేజోనిధీ 

హో పంచాన నతుబన్టివిక్క క మ వినీలాంభోథ రాళ "ద్యుతీ 

భూపొలా(స్త్రువాతుండ వై గళ దన్ఫృక్పూరాస్త్రతాం గుండ వై 

యేపుం జేవయు ఏడ్తి నీ విటులు జ న్యేలాస్థలిం నూలి తే, 2872 

కే. అనుపమానదు9ఖాశ్రాంత నై ననన్నుం,గరుణ వీతీంచి మంజు వారై పభ వమున 

నాదరింప వచేల నాయందు నేర, మించు కైనను లేదు రాత్రి రించకేంద్ర. 

కే, అమితవి క్రమశాలి రణానివ_ర్టి, మెనమాల్యవంతునకు నీ న్ ననురలోక 

పాల చొహి త్రుండవు పరిభానము నొంది, చేలశై 6 బడియుండె దీ వేళ 'లెము, 

కీ, రావమసాథధీశ్పుర రవికరంబులు నిరాతంకంబు ల చేడు లంక సొచ్చె 

నుద్య్యాన వనములు నుపవనంబులు డాని విచ్చలవిడి గాడు వ విసరసా గం 

దనమానష్టమునం గూరినభీతిం దలంగించి పొవకుం డుజ్జ్వలుం డై వెలింగెం 

దలంజూప వెజచి గొందుల డా౭గియున్ననిర్ణరపం_ి క్రిచేల కేన దిరుగ దొడలౌం 

కే, దోయధులు పొంగి మిన్నంది మాయ సె గ 

గ్రవాగణంబులు ఏనువీడి గండుమో జె 

సకలలోక ప్ర శ_స్టకంటకుండ వైన 

నీవ్ర గూలినకతమున నిర్దరారి. 2ఏ7ర్ 

మ, ఇ్రనరక్లి ప్రతిమాన మెద్ది యనిలో నెద్దాని'చే వె రిపం 

_క్రినిరాసీర బొనరింతు పంద పవిమాడ్మీం బూజతం బెద్ది కాం 

చనభు+పాన్విత మెద్ది యట్టిభ వడ ంచచ్చం ద్ర హాసంబు శ 

ఖనికొయం బటు చూడ డు తొలశగఖండింబు లై నూలెనే, 2876 

కే, అసురపుంగద వ్రియురాలినట్లు నేండు 
కదన మేదిని. గౌంగిటం గదియం బట్టి 

నాదువదనంబు. జూడవు మోద మిడవు 

నన్ను. గడదానింగాం జూడ నాస్టాయమగు నె, బద 
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తె, అఖలకామభొగము బిన్యూానట్త నీవు 
యుద్ధ మేదిని బంచళ్వ “ముందు చుంషం 

బోలో గని వేయివయ్య “లై త పోవ దీం 
భీదురనుయము గా౭బోలు ఏ నాహ్మృనయ మంట, వద్ర॥ప్ర 

మ, అనియి ట్లామయపు శ్రీ స్టో కజనిత వార్టభోల బా ప్పూంబులో 
చన దై యొ మా-హపాము పప కొనం దనుచ్చ రషుంత్న7 అమా రుతో దహూతీనూ 
తనచంచల్లతనై. వడి నవల సంధ్యార ౩ కినీలాభ్ల యు 
చక్షనవి వై రావలీభంగి భ_్రర్తయనవనమోాందళా వ్రాలి “దు:: ఎంచినన్ , 2879 

వ, అప్పు  డానుండోదకివిలాషంబుం ౫ హి సపక్నో అందణు ఇ' ఫశాతుం వై య చ్లేవిం 
గస భు చ్చియె త్రి త్రి యాస్సీనం చేసీ బాల్య మారయా రపునాగ కాద్యవస్థా భేదపర్యా 
యంబు సంప్రాప్పం బగుచుండ లోకః పిత రాజసంపశ్పహిోతంబుగో నసీర యని 
యెజుంగ వే నీకింత యజ్ఞాసం* జేీలయనీ యాశ్య్వాసించిన నా రావణపల్సి కోకంబు 
డింపక బావ్పభా రాసారంబునం గుచంబులు నిడు వును సశబ్దంబుగా రోదనంబు 
సేయుఛుండె నంత నారఘుపుంగవుండు విశీవణుం జూచి యాలస్యం బేల 
యూయవరోధజ నంబుల నెల్ల నూరార్చి పురంబులోనికింబంచి యితనికీ సంస్కా 
రంబు గావింపు మని పలికిన నవ్విభీహణుండు విన యూన్వితుం జై భర్త్మజ్ఞుండు 
గావ్రున మనంబున విమర్శించి రామానువృ గ్రికొ ఆకు ధర్మాస్థిస పీతం బగుఐవా 
కష్టంబున రామభ్యద్రున కిట్లనియె, 280 
అవనీశ యితండు సత్య ౯ కర్మ వృతుం డనృతుండు సాధుహింసా భిరతు(డు 
కూరుండు తు ద్రుండు ఘోరష్ష సండు దుర్శదుం వన్వదారా భిమర్శనుండు 
జ్రోతృథూపుం వ్ డై నపరిపంథి నా mn డఖలలోశాహితుం డట్లు హాంన్స 
నీతనికి సంస్కార = మే నొనర్పంగ నొల్ల గొారవపూజ్యుండు గాయ నాకు తే, భ్రాత కపరకర్మం బొనర్చని కతమున 
పదల నిందింపుదుకు నన్ను మూసు డనుచు 
నవల నితనిదుక్షుణజూత్ర మంతేయు విని 
సుకృతి యని యెన్నుదురు నన్ను సనూరిజనులు, 

ee 

'2ర8! 

యిరు రొవణశోషదవహానము, ఇుయుం- 

వ అని పలికిన విని ధ ర్యాత్యం డగురాముండు వెండియు వీఫీవణు ననలోకించి నీచేత మరక్చి9యం"చే క ర్రవ్యంమై యుండు నాచేత భవద్ధితం బె యుపచేశింపం దగి యుండుం గావున నారావణసంస్కారంబు నొకుం బ్రీయంబును నీకు హితం బునుం జేయు నితండు మిక్కీ లి యధ ర్హాన్భతసంయు. కం నను జేజసిష్టయు బల వంతుండును రణముటయందు శఈూరురిడోను మహాత్తుండు ను శత్తకృతుప్రముఖ దిశ్చాలురతోడం బోర పరాజయం బెజుంగనివా( మను. గావున సుణ'భావా 
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భష్టింబువలన సంస్క్రించుటకుం డగియున్న వాడు నే రంబు మరణాంతంబులు 

మత్సంకల్పితి ప్రయోజనం బంతయు నిరు త్తం జయ ని నీరావణుండు వీ పతివిష 

యంబునందు వీ శెట్టివాండు నాకు నట్టివాం డయ్యె నితేనికి విధిపూ రగ్టికరబుగా 
సంస్కా_రంబు గావించి నీవు యశోలాభంబు నడయు నుని పలికిన నారాభవుని 

వచనంబువిని యవిఏఫీవణుండురానణునకు యాయ జూ కానురూపసంసనా_రంబు 

గావింప సమకట్టి సుగంధి దృవ్యవిశేషయు క్ష కృంబుగా. జందన కాష్ట్రంబులచేతం 

బద కోశీరంబుల చే జతిగావించి వేదో క్త యావి శేష ౦బునరాంకవా స్తరణో 

చత్రం 'బెనయచ్చితామధ్యంబున రావణునిక కెబరంబికి యె నప్పుడు బుతికీజులు 

వేదవిహీత కృనుంబున నంత్యేస్టి. గాపించి విచ్చే' మేధంబుం జేసి యాస్నేయ ఖా 

గంబున చేదయందు యథాస్థా నంబునం బావకుం బ్రతిప్పంచి శాస న్నషనిధి 
త్ చోట 

చేతం దన న్మథన్థంబునః బశువిశసన౧బుగావనించి తవంగంబులు ఘృనంబు నం దడి 

ఏ హోమంబుగావించి చధి సహి తఘృతపూర్ణం బైనస్రువంబగ్నిలోనం బడనై 

చి శకటంబును ముసలంబు నులూఖలంబును చారుపాత్రంబులు నరణేయును త్త 

నారణీయు శ్రుతిస్కృతిప్రో కృవిధానంబున సర్వంబును యథాస్థానంబున నునిచి 

రాజగవి సాలంభించి తచ్చర్త్యంబు చేత నాచ్చాదించి రావణునిక లేబకంబుగ ౦ 

మాల్యవస్త్రంబులచేక నలంకరించి లాజలు చల్లి రంత ఏభిషణుండు మధి యు 

కం౦ంబుగా 'రావణున కగ్నిసంస్కా_రంబు గావించి స్నానంబు జేసి యార్లగేవస్త 
లా క 

థధరుండె డె వధిపూర్వుకంబుగా నతీనికిందిలో దకంబులొసంగి నమస్కరించి నుండో 

దరీ ప్రృముఖనిఖలాంతి; ఏపురకాంతల సాధువాకష్టంబుల ననూనయించి లంకకుం 

బనిచి కృతకృత్యుం డై గ్రహణ రామునొద్దకుం జనుదెంచి వినీతుండై గొలిచి 

యుండె రాముండును  రెపువధజనితేహర్ష వదనుం జసుగీ గ్రీవవిఖీషణహానుమదాది 

సుహృత్సమేతుం డై వృత్రాంతకు. జ సపురందరు నికర ణం "బేజరిల్దుచుం'డె నంత 
యా యా 4) 

రావణనధంబు విలోకించి డేనగంధరగీదాననులు రావణునివధంబును రాముని 

పరాక్రమంబును వానరులయుద్ధంబును సునీ గోనునిమం తి త్రీత్వంబును లక్ష్మణుని 

యనురాగంబును వీర్యంబును సౌనాప్రకారంపుల వకొ_ణించుచు నుణీయు 

శుభకథా ప్రసంగంబులు సేయుచు. బరమానందభ రితాంతీ9కరణు-ల తమతవు 

విమానంబులతో ( గూడ నిజనివాసంబులకుంజని రప్పుడు రాముండు ను నూతలిం 

బూజించి యీదివ్యురథంబు గొని నీవు దివంబునకుం జను మని పలికిన నతండు 
'రామునిశోత ననుజ్ఞ వడసి శిఖ ప్రభం బై నయమ్మవానీయస్యందనంబుతో నాడ 

నింద్రుపాలికిం జనియె నంత రాముండు పరమప్రి ప్రీతుం డై సుగ్రీవం గాంగిలిం 
చుకొని హరిశ్రే షల చేత. బూజ్యుమానుం డై లత్తణనకి హితంబుగా నిజబలరిబు 

లోనికిం బనుపంచి తనపార  ప్రంబునంబరమానంద ప్ర వర్ధమాన లేజుండై జ్రైయలరు 

చున్నలక్షైణు నవలోకించి యి ట్లనియె. 28092 
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ంచిణ్ట రాముడు విఖికణుని ౯౦ కొారాజ్యప్ట్టాఫేప క్రనిం జేయ ఒకని నియోగించుట, రుద్దు 

ను, అన ఘాత్తుండు ముహోపకొరి మన క త్యానందసంధాయకుం 
డనురక్తుండును భక్తం న్వినయవిద్యా దాన సంపన్నుండు౯ా 
ఘనబాహుండు విఖీషణుం డితని లంకారాజ్యపట్టాభిమీ. 
కునిం గావింపుము సాదువాక్య నుఖలస్తోత్రార్హ మై చెల్లంగన్, 2098 ఆ, దేవసమ్మతుండు దిలీజాన్వయవరుండు, దోవరహితుం డీవిభీవణుండు సద భి శ సలిలసంక్షి న్నను స్తకుం, డగుచు నుండం జూడ వార్ష మొదవ్రు, 2684 చ, అన విని లత్మణు౦డు వహృదయంబున వార్షము నివ్చుటిల్లంగాం 
గనకఘటంబుల న్నిఖలకొంధిజలంబుల బట్టి తెండు మో 
రని విపినాటులం బనుప నాదట వారలు లతణుండు హా 
ప్పినపగిదిం బయోనిధికృవీటములం నొని వేగ వచ్చినన్, 2885 చే, లత్రణుం డంత రయమున లంకలోని 
కొరిగి సుముహూ ర్రమున, బరమా ఫు నలవి 
భీషణుని హేమమయభ ద్ర వీఠిమింద 
నునిచి మంగళ వాద్యనిస్వానము లెసగ, 

2886 ఉ. తా నొక హేమకుంభొము ముదంబున చేకొని రాఘవాజ్ఞ చే వానరసంవృతుం డగుచు వారక రాతసమధ్యమందు సు న్రీనిధిమం శ్రదృుప్టవిధిచే సభివ..క్తునిం జేసె వేడ్క_తో 
దానవరాజ్య మం దఖిల దై త్వవీభూవణు నష్వోిఫీహషణున్. 9887 క, ఈకరణి లత్షణుం డభీ), పేకము గావించి ద్రీకీచిత్తుం డగుచుక౯ా చేకొని చిరకాలం బ,వ్యాకులముతీ లంక నేలువుని దీవించెన్, 2౪88 

హితులు మంత్రులు నేనాధిపతులు ఛి మెజియం బూజించి మైొక్కిరి వరుసతోడ, 2889 
తాన్యు. డగుచు రాఘవానుజయు క్రుం టైం పరమిసఖులు ''వెంట నరుగు జేర, చ. మునుకొని లాజ లక్తలు మోదుకము ల్పురపువ్పదానునుల్ గొని రఘువర్యు పాలికి నకుంఠిత వై ఖం నేస బెంచి స ద్వినయ మెలర్పం చాను గ ని తెచ్చి ననుంగళ వస్తువు NXE జనవరమొాలిక్రీం దదనుజన్లున కర్పణ చేసె నెంతేయున్, 91 కే, దోవవర్జితుం డై నవిభీషణురిడు | 
తగ నొసంగినమంగళ ద్రవ్యములను 



యుద్ధకాండ ము. 807 

రామభద్రు,౦డు తత్చి్యాయార్థము గృ గహించి 
యతని నొన్నంచి సమాన సీతిశయన్ల 2292 

రురు రౌము (డు సాసేమంతుని సీతకు నిజజయం౦బు( జెప్పం బంచుట, శురుం 

ఉ. బంగరుగట్టుభంగిం దన పార్శ వ్రమునం గమనీయ గాత్రుః డై 

పొంగుచు భ క్లివా స్థములు మోడ్చి ఏనమ్తుత నొంది యున్నవా 
నిం గవివంశ శేఖకు సనింద్యచకిశ్రు ని వాయుపుశ్రుని 
నృంగతి మీటి గాంచి నృపన త్ర కము డంచికనూ కి నిట్లనున్, ర993 

నీ, అనఘాత్త్య నీవు చె దె త్యాధీశుం డగువిభీహణునకుం జెప్పి తచ్చాసన మున 

లంకలోనికిం బోయి లలి రానణునిగ్భవాం బటు పృవెళించి సమంచితముగ 

వె-బేహితోడ రావణుండు సంగ్రా,నురంగమునం దచ్చుటయును గడిమిమెజియ 
సేప లత్మణవాన రేం దృవిభీవణయుతేము గాయ గుశలి నై యుండుటయును 

కే. సర్వము ? నెటుంగ6 జెప్ప యాచం ద్ర వదన 

కుశల వురనీ సం బేశంబు గొని రయమున 

ర మ్మనుచుం బల్కు నవ్వానర ప్రవరుడు 

రామునకు యొక పీడొ_ని రయమునం జని. 2894 

శే, దానవులచేత సంపూజ్యమానుం డగుచు 
రానణునిమందిరము సొచ్చి రన్వ్యు కాంతి. 

దనరునంత8పురోచిత వన స చేరి 

కనకముయశింశు పాఖర్టి వ్భతంబు క్ర ౦న. ౨295 

సీ అబ్బవై రివిహీన యెకరోహిణిభంగే విన్ననై కనుసట్టు చున్నదాని 
_ శాస్తాలమధ్య చేశమునం జిక్కి న లేడిగున్నమూడ్కి నడంకు చున్నదానిం 

జెక్కిటం. బెయిం జేర్చి చింతాభరంబున నూరక ధ్యానించు చున్నదాన 

రామునివిజయం౦బు రావణుపంచత్వ మొయ్యన వినం గోరు చున్న దాని 

కే, గాంతు నెప్పుడు ప్ క్షీ రంపం గల్లునో య 

టంచుం దనడెందమునం దవముకిం చుదాని 

జనకజను జూచి నము డై సంభ్రమంబు 

వినయ గౌరవ మెసంగ వందన మొనర్చె, 2896 

శే, ఇటులు సాష్టాంగ మొనరించి నిటల దేశ 

కలితకరపుటు. జై మ్రోల గొలిచి యున్న 

శ్పసననుతుం. జూచి జానకీ సాంద్రమోద 

కలిత యయ్యును దా నేమి పలుక కుండె. 2997 

రుదు హనుమంతుడు రామవిజ యరాపణసథధంబులను వీతాచేవి ఇజింగించుట, శురుం- 

వ, అప్పుడు వానువుంతుం డన్ముసో దేవిముఖ ప్ర సాదాదికం బుపలతశీంచి వినయ 

వాకస్థంబున నిట్లనియె, 9898 
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దనులను గూడి వానరయుతంబుగ సేనుము నొంది యున్న వా 

డనిమిషలోకకంటకు దశాొసునిం జంపి జయాభిరాము డై 

తనకుశలంబు 'దెల్పుటకు. దద్దయు "బేకుకం బంప వచ్చితిన్ , 2899 

జననీ లక్షుణునయమున, ననిశంబు ఏిధీవణునిసహాయత రఘురా 

మునిదివ్భ సాయకంబుల, దనుజవరుం డీ బలయుతంబుగ నాజిన్. 2900 

. భండనమున రాముడు శిత, కాండంబుల రిపునితీలలు ఖండించి కతా 

స్థం డయి పరనూనందా, తుం డయి కుశలంబు. జెప్పం బుక్రెంచె రహీన్, 

. వీత రఘూద్యహుం డసురవఏిరుని. బం క్షిముఖు న్వధించు నం 

దాయక శుభాంగి నీ విచట జై వనశంబున మేన బ్రా ణముల్ 

"దేవం దాప్సీ యుంటి వింగ ధీరవ నేణుగ్టని రాము గూడి య 

సోకసుఖంబు ళొంబెదవు శోకము సర్వము దీఆె నేంటికిన్. 290% 

పగతుండు రావణుం డీఫైను, దగ విజయము మాకు గలిగె దప్పక నేం డీ 
నగరము వశగతే మయ్యొను మగువా వగ లుడిగి స్వస్థ మానస వగుమా.2908 

. జలధి బంధించి రాముని బలయుతముగఈ 
లగ x TO దోడుకొని వచ్చి పగతుని ద్రుంచి ప్రతిన 

చెజపునందాకం గంటికి నిద్ర యెజు ల 

జనని నేంటికి నామాట సత్య నయ్యె. 2904 

. ఇందునిభాస్య యొంటిమెయి నిపురిలోం. జెజ నుంటి విన్నినా 
శ్లందుకు నాత్తలో వగచినందున6 గార్యము లేదు వేడ్క లిం 
పొంద నిజేశుం గూడి విభవోన్నతి నింక నయూధ్యలో భవ 
న్యందిరసీమయందు గరిమ న్వివారించెద వీవు జానకీ. 29౧5 

మ: అని యిటు గంధ వావాసుతు( డాడిన నామిథిలాధి నాథనం 
దన దశకంఠ రాతసవధ శ్రవణ ప్రభవ ప్రమోదసం 
జనితనితాంత బాప్పజలసంభృతలోచన యె మనంబులో 
నెనసినపారవళ్యమున నేమియు బల్కక యూరకుండినన్. _ 2906 

. అనిలకుమారు(డు వెండియు, జనకకుమూోరికనుజూచి జననీ చి తం 
బున జింత బూని నాతో, మునుకొని భావీ.ంప వేల ముదితవు గమ్మా. 2907 

తే. అనుచు. బావని వల్కిన నమ్మహీజ, విపులసమ్రోదవికనీతలపన యగుచుం 
బవనతనయుని వీశీంచి పలికె బరమ, హార గదదస్వరమున నతనితోడ .2908 

తే, ఏరశేఖర నుత్చా?ణవిభునివిజయ, కలికశుభవా ర్త యాలించి గాఢమోద 
కంధివిచిపరంపర ల్లప్పికొన క, కాంతరం శోను నిర్వాక నెతి నిటు. 2909 ్ల థీ చ నిద్ణి 
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సీ, వానరవర్య సర్వ ప్రియంబులలోన నత్యు త్తమ ప్రియమైనరామ 
భద్రునివిజయంబు పా పాత్తుః డగుపం క్రీవదనునినేధనంబు వరుస జెప్పి 

యసేమానసంతోష మొసంగితి నీయటై యుపకారి వేతొక్క_ం డుర్విం గలండె 
గణుతింప నీ పీ వీ యాఖ్యానంబునకు. ధుల్య ముగువస్తువొసంగ నెయ్యుదియు లేదు 

"తే. పరగం ద్రెలోక్యసా మూజ్యపద మొసంగిన, నాక పర్వతమంతధనం బొసంగిన 
వివిధరత్నంబు లిచ్చినం వ్రియవచనము, లెన్నిచెవ్పీన దీనికి నీడు గాదు. 2910 

క, నా విని సంతోషము మది, నావిర్భవ మందం బ్రకటితాంజలి యగుచు 

న్చావని గృమ్మణి వినయ, ప్రావీణ్య మెలర్ప నద్దరాసుత కనియెన్. 2911 

శే, సౌమ్య మై సారవంతమై శ్లాఘ్యమై ముహార్థమై మంజువధురమై యన్ఫుతసార 
మై మనోజ్ఞ మై నీపలు కలపచున్న, దిట్టు భామీింపఃగా నర్హ వీవె తల్లీ. 2912 

కే, అమితరత్నొఘ మిచ్చినయంతకం'కు, నమరరాజ్యం బొసంగినయంతకంకు 
చేవి నీవచనంబు నాభానమున కృనంతస మ్మా దసంపాది యయ నేడు. 2918 

తే, విముతుం బరిమొర్చి రాముండు విజయలమ్ర్రీ, నధిగమించినకత న ననర్హృ దేవ 
రాజ్యరత్నాదిగుణము లర్థంబువలనంల బరంగ నాచే నధిస్టింపం బడియె నేండు. 

'కే అనిన విని సీత మరల నిట్లనియె యుక్తి, యు క్షమస్టాంగబుద్దిసంయు క్షమమృత 
సి కమాధుర్యగుణవిభూమితము నె "నె న, యు ని వచింప నీవే యర్షు ౦డ వనఘ, 

వ మజీయు భవదీయవాక్టం బత్యంతలవణసంపన్నం టై యున్నది. 2916 

చ. అనఘచరిిత్స నీవు పృషదశ్వసుతుండవు ధారి ర్మికుండవు 

స్టనుండవు . గాఘనీయుండవు శాంతియుం 'జేజిము శౌర్యస_త్హ్రము 
భఫ్వేనయము 'సుస్థిరత్వము వివేకము దాత్యము విక్షమంబు నో 

ర్పును మతి సర్వ్పసద్దుణసమూవాము నీయెడ నుండు నిత్యమున్, విప్ర 

క, అన విని వూర ర్భ విశేషం, బున నుబ్బి సమిరసుతుండు మూాడ్చుంగరములకా 

వినయవిభేయుం డయ, య్యినవంశజుపర్నితో డ ని ట్లని పలికెన్, 2918 

అధ్టుర్దు సీలౌ దేవి తనకు 6 గావలియున్న రాక్షస స్తం జంపంజూచచినహనుమంతుని వారించుట ,య్రుర్దుం- 

వ. దేవి పతిదర్శన కాంశ్నీ వై దిక్కణి యశ్ కవనికామధ్యంబున దుకఖంచుచున్నని 
న్నాశ్వాసింపక్ భయంకరాకారలై క్రార్భంబున దారుణవాకన్టంబుల. దర్షిం 

చినయీరాతుస స్యన్త్రీల వధియింప నిశ్చయించికి ననుజ్ఞ మొసంగితి వేని యిప్వుడ 

చరణజానుజంఘరోరు పాణిముష్టిదంతన ఖప్ర హారంబుల నిందణి నిశ్శుషంబుగా 

వధించెదం జి త్రంబుకొలంది యానతి మ్మనిన నమ్మహో దేవి యమ్మరున్నందనున 

క్రీ ట్లనియె. 2919 

. శగసననందన రాజసంశ్రయవశ్య లై పరులశాసనమునం బనులు సేయు 

నట్టిదాసులమిోంద నలుగ్గం జెల్లదు భాగ్య వై పమ్యుయోగం౦బునలన బూర 
aan 

లొ 
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దువ్మృతంబున నింత దురవస్థ దారకొనె స్వకృతకర్య ఫలంబు న్యర్థమగు నె 
తనపూ ర్వకర్శ్మ్యంబు దక్క సుఖంబు దుగఖము సేయ 'వేజూక్కక ర గల లజె 

తే, రానణునియాజ్ఞ నీడై తన్టరమణు లెల్ల, నన్ను. దరించి రించాంక నయము విడిచి 

యతండు దెగియె నింకేమిపేయంగం గలరు, వీరిం జంపిన మన శేమివేరు గలదు. 

న, వానరోత్రమా మున్నొక్క_నుహారణరింబులోన నొక్క_వ్యాధుం డొక్క. శా 
వ్రూలంబుచేత ధర్షింపంబడి సాధ్వసంబున నొక్క_వృతుం బెక్కిన నావృతంబు 
మింద నంతకు ము న్నొక్క భల్లూకం బెక్కి.యుండి తన్ను విలోకించి మిక్కిలి 
భయంబున వడంకుచున్నవాన్టిధున కభయంబు దెల్ప్సి తనయొద్దకుం దిగిచికొని 
నీవు నిర్భయంబున నిద్రింపు మేను మెల్కొని యుండెద నని పలికిన. దద్వచన 
ప్రకారంబున వ్యాధుండు నిద్రించుచుండ నప్పు డావృతుంబు క్రింద నే యుండి 

వాస్టఘ్ట్రంబు భల్లూకంబుతో నీవ్యాధుండు మన కొంతకుండు దై వయోగంబున 

నిప్పుడు చిక్కె_ వీనితోడి జేవి పని వీని దిగం చ్రోయు మేను వీనిభత్నీంచి యే 
చృం జనియెద దీనంశేసి నీకును నాకును సఖ్యంబు గలుగు ననిపలికిన నాభల్లూ 
కంబు శరణాగతుం డై నప్నిం బరిత్యజించిన ధర్మహోని యగు నీచెప్పినట్లు సేయ 

నోప నని పలికి వ్యాధుం బ్రబోధితుం జేసీ యే నింక నొక్కింత నేవు 
నిద్రించెద నీవు మేల్కని యుండు మని పలికి భల్లూకంబు నిద్రించిన 
నావ్యాఘంబు వ్యాధునితో నీభల్లూ కంబు భత్యలుబ్దం బె నీతోడ మాూయానా 

దంబు6 జేసె దీనిం బడందోచితి నేని యేను భవ్నీంచి చనియెద నంత నీవు నిర 
యంబున నృతీంబు డిగ్గి య'ేచ్చం జనియెద వట్లు గావింపుమని పలికిన వ్యాష్టు 
వోదితుండై వృతంబుమిోందనుండి బుతుంబు శ్రీందంబడం దోచిన నది యభ్యా 
సబలంబున శాఖాంతేరం బవలంబించి దిగువం బడక కృతా పరాధుం డై నవీనిం 

బడందో)యు మని వెండీయు వ్యాఘుంబుచేత నుచ్యవానంబయ్యు ను భల్లూ 
కంబు కృతాపరాధుం డైనను వీని నీకొనంగ నని పలికి వ్యాధుని రశీంచా నని 
పురాణకథ గలదు పరుల నుథైశించి పాపం బాచరించు వారికీ బ్రాజ్ఞులగువారు 
ప్రత్యుపకారరూపం బైనపాపం బంగీకరింప రహకారులయంచె నం బ్రత్వప 
కారవర్టనకూపం బైనయాచారంబు రశ్నీతవ్యం చై యుండు 'బెద్ద లగువారు 
చారిత్రభూవణు లై యుందురు వధాగ్గు లగునట్టివారియందును సజ్ఞనుని చేత 
గారుణ్యంబు క_ర్హవంబె యుండు లోకంబునం దసరాధంబు గావింపనివాం 
డొకండైన లేడు దయాశాలి యగువానికి సర్షజనరకుణంబు "యో గ్యంబు 
లోకంబునందు. బరహీింసనంబును గానుసంచారంబును బాొపాచరణంబును 
రాతుసులకు స్వాభావికం ,బెనథర్శం బట్టివారియందు దండనంబు సముచి 
తంబు గౌ దని పలికిన నవాగియునందనుం డవై ఏదేహి కిట్లనియె. 292 | 

'తే, పరమకళ్యాణి నీవు భూపాలమణికిం బతికి రామున కనుగూపపల్ని చె తి 
'వేమనంగ వచ్చు నీగుణం బేను విభుని, కథకు జనెద సం'బేశంబు నొడువుమింకో. 



చ, 

ట్, 

క 

న, 

సీ, 

యుద్ధకాండము, “6౬|| 

అన వినీ భూమిపుతి, ముదనుంది సమోరకుమారు మోము: గాం 

చీ నెనరు దోంప నీట్లనియెం జెప్పెడిచే మిం ముజ్జగంబుల 

ననుతికి చెక్కినట్లినునవి కమ కాలిం గకుత్ స్థవంశవ 
ర్ల నుని మనోజ్ఞ చేను గుణధాముని రాముని. జూడంగో నెదన్, ప్రి 
నా విని వాయుపుత్రుండు మనంబున సంతస మండి యమ్మహో 

చేవిని జూచి పల నతిధీరునిం బూర్ల శ శాంకవకుని 
న్భావజసన్నిభు న న్విముతభంజను మి త్రనమేతు భ్రాతృసం 

సేవిత రాము జూచెదు శచీసతి శకుని. జూచినట్లుగన్, 2924 

అని పలికి యతడు సాహో ద్షన జాలయభ గి నలరు వసుభాసుతకు 

న్వినతి యొనరించి వీడొ_ని, చనియె రఘూ త్రమునికడకు సమ్మద మెసంగన్. 
బ్రవ్వీధంబునం జనుబెంచి సముచితంబుగా రాముని సందర్శించి బుద్ధిమంతుం 

డగువానుముంతుం డంజలి గీలించి యమ్మహోత్తున కి ట్లనియె, 2926 

ందుయై నానుమంతునినలన నీ తావాంభితమును విని రాముకు చింతించుట, శుఢింా 

అవనీళ కీశశా న్యములం గూర్చుటయును గడలిపై సేతువు గట్టుటయును 
పరిపంధి ననిలోనం బొరినగొనుటయు మొదలై  నయూయారంభ 'మేనిమి త్త 

మామహీసుతను శోశకాభివీడిత నింక వీశీ.ంప వలయు నావినులవ్భాదయ 
నీవిజయము విని నిర్ణతశో కై పరమసమోోదంబు పాదుకా ల్పెం 

కే, బూర్వక ప్రత్యయమున నాపుణ్యసాధ్వి 

వః 

చాల నది నమ్మి బతుణ సహితు డైన 

వాని గృతకృత్యుండై యున్న వాని జీవి 
తాధిపుని జూడంగోరెద ననుచు. బలికే. ఐర్టిళ్ల! 

అని విన్నవించిన ధర ర్య్మభ్భాద్వరిస్టుం డగురాముండు హనుముద్వ్పోచనంబు విని 

రావణభవనోమి తసీతో పంగ ౫ హంబునందు వముహోలోకాపవాదం బగుననియును 

నిర్ణోష మైనయ శ్రేవిపరితాస్టగంబునందు మహోదోవం బగు ననియుం దలంచి 

యేమి సెయు వాడ నని కించిద్చాష్పపరిప్లుతలోచనుం డై దీర్ధంబుగా వేడి 

నిట్టూర్పు వుచ్చి పరిశోధన చేయకయె జానకీం బ్రతిగ్రహించితి నేని యే్తా 

దృశదివ్భసుందరి యగుసీత నవలోకించి రావణుం జస యూరకుండు రాఘవుం 

జెంతచపలాత్తుం డని జను లందణు బహువిధ దురితపంక కళంకితచిత్తు 3. లె నిష్క 

ళంక యగు చేవియందు దోషంబును నాయందు గర్గ ణంబు నారోకింతు రని 

తలంచి జగన న్య రాష్టదా పాల నార్థం బనతీర్లుం డన నె వై కుంకుండు గౌవున శైమ్టం 

డగువా( జెద్దాని నాచరించు నదియె యతరజను లాచరింతు రనున్యాయంబను 

సరించి నిష్మృల్మహగా జానకీ నెజింగయు లోకాపవాదనివృ త్రికొటుకు నచ్లేవి 

యందు. బరువీతుం డైనవా(డుపోలెం బరుపోకు లాడుచు నద్దేవి నగ్నిప్ర వే 



£19 గోజ నాథ రామాయణము 

శంబు సేయిరిచి పద్మభవమ హేంద్ర స్తముఖసుర శ్ర, ముల చేత ర్రార్థితుంజై య 

న్వల నిక్యశళుద్ధ యెన దేవి నంగీకరించుతలంపున-భూమి నవలోకించుచు మేఘ్టు 
pre 

సంకాళుం డై నవిళిపణున కి ట్లనియె. 2928 
మయా 

యుడు రాముడు నీతం దనయొద్దకు6 బిలుచుకొని నచ్చుటకు విఫఖివణుని నియోగించుట , చరైర్టురా 

ర 

ర్ 

జ, 

శే, 

జనకజను శిరస్సాాతను, భునతరదివ్యాంగ రాగకలితను నవకాం 

చనది వార్టిభరణో నేతను గావించికొని రమ్డు తడయ కిచటికిన్. 2999 
అన విని విభీషణుడు చయ్యున నంతేగిపురము సొచ్చి యాత్మీయ స్రీ 
జనములచే మున్నుగ నాధథునినచనము చెప్పి పంపి తోడన తానున్,. 290 
మాను నయ్య్టీశోకవనముధ్యిమునం దొకవృతమూలమం 
దానరనాథపత్ని గని యంజలిం జేని ఏనీత గాశ్రుం దై 

జానకి నీవిభుండు నిను సమ్మతి. జూడంగం గోర దివ్వభూ 
పోానవచేల పుప్పచయచందనభూవీ త వై రయంబునన్, 2981 

. అనుపమయాన మెక్కు మన నాసతి యాతని జూచి యేను మె 
న్లినం బతిపాలి కిస్పు డనలంకృత నై చనుడెంతు నన్న నా 
యనఘుణకు భర్త చెప్పిన కీయ న్లనుదెంచుట లెస్స యన్న నా 
ఘనకొచ భర చేనతయ గావున దానికి సమ్మతించినన్ + 2932 
అపుడు విఫీషవణు ననుముతి రావతసనతులు మైథిలికి మజ్జన మొనర్చి 
దివ్యాంబరంబులు దివభూహణములు దిన్యమాల్యంబులు దివ్య గంధ 
నుర్చించి గై సేసి రంత నొదను జేంద్రుం డళ్లేవి ననద్భశానర్గ రత్న 
ఖచితదివా్య్యాంబరకలితరమోగణరలీత మగుదివ్యరత్న యాన 
మరి నెక్కి.ంచుకొని రయ మాన రాము 
పాలి శేతెంచి ప్రణతుం డై పరమవార్ష 
ముప్పలతిల్ల మహాసాధ్ధి నుర్విపు త్రి 
సీత నర్చించె నప్వీర శేఖరునకు, * 2988 
దనుజగ్భృవాచిరోవీత యగు, జనకసుతను గాంచినంత జన నాథకువ్వా 
రునకు( బ్ర మోదము దై న్యము,ఘనతరరోవుంబు మూ౭డు గృక్కు నంబొడమెన్, 
అప్పు డారఘువల్ల భుండు తనపార్శ ప్రగతుం డై నవిభీషణు నవలోకించి నీవు శీఘం 
బున వై చేహిని మతృన్ని ధానంబునకుం దోడ్కొని రమ్మని యాజ్ఞువీంచేన 
నతండు కంచుకోస్టిన్న లగు వెత్ర వాణులం జూచి మర్న సర్వజనో త్చార 
అంబు నయిం ఎనిన వారలు బుత్ రాశననృక్షచరుల నంద గుంపులు చేసి 
దూరంబుసకుం దోలిన నుత్సార్యమాణు లగువారలమవోస్వనంబు వాయువు 
చేత నుజ్జ ంభ మాణం లేన సముద్రునినిస్తనంబుభంి నింగి ఇెలంగ నప్పుడు 
జాతసంభ్రములై నవారి నంద నిరీక్లీంచి చాథీ ణష్టంబువలనను దద్ధర్ష ణాసవా 



యుద్ద కాండ ము 818 

నంబువఎనను నివారించి సంకబుంజె రోవకపాయితాతుండె  చుటుకుంజూ 

పు ఏళీషణునిం జూచి సోపాలీంభంబుగా ని ట్లనియె ల 2935 

క, న న్నాదరింప ేటికి, బన్నుగ వానరుల గాసిపడం జేసెదు బీ 

శెన్నల స్వజనము మా కిటం, రోన్నన మరలింపు నుత్సకాశంబునకున్ , 2936 

దుడ్డు. విఖివమణుండు సీత దేవిని రామునకు సమర్పించుట. చ్రత్తుం- 

"తే, దనుజవర సాలములును వస్త్రములు నుణీయు 

గేహములు భఛాత్రిలోం దిరస్కి_/యలు గావు 

తివిరి యిట్టిని రాజసత్కృృతులు గావు 

వారిజాశీ కి వృత్తం బె వరణ మరయ, 2937 

కే, పరిణయమునందు వి భోనియభ్యాశమందు 

వ్యసనములయందా. గృచ్చ/ములందు ముజియు 

యాగమందు సయంనరమందు సమర 

నుందు సతిదర్శన౦బు దూప్వుంబు గాదు. ౨౮ 3ప్తు 

శే, ఈయువతి యుద్దగతయును గృ చ్చగతీయు 
వ్వసనసంగతేయును మదభ్యాశ గతీయు. 

గాన రాతసనాథ యోకనుల నేత్ర 

దర్శనమునందు దోపు మింతయును లేదు. 2939 

క, కావున నీసీతేను రృషమోవర నొకడకు వేగ గొనితె మ్యిపుడీ 

జేవి సుహృద్ద్గణసహితుండ, నై వెలిగౌడునన్నుం బ్రీతి నవలోకించున్, 2940 

క, అని యాజ్ఞావీంచిన నృద్దను జేంద్రుండు పుణ్యసా ధ్వి ధరణేపుత్రి క్ 

గొనితెచ్చి పుణ్యరతుం డగు, జనపతిపార్శ మున నునిచె సమ్మద మలరన్ .2941 

వ, అప్పుడు లత్ష్మణసు గ్రీ వులును హానుమంతుండును రాముని వాకష్టింబు విని మిక్కిలి 

నథితమనస్కు లై కళ త్రనిరచేకుంబు లై నయింగితంబులచేత రామునిసీతయం 

దవ్రియుం డై నవానిగా విత్క_రించు చుండి రిట్లు వైదేహి విభీషణానుగతయె 

రామునిపార్శ సంబునకుం జనుబెంచి వ్రీడాసంకుచిత సర్వాంగి యై వానరసభా 

మధ్య్యంబున నార్యపుత్రా, యని మధురంబుగా నుచ్చరించి వదనంబునణ బటం 

బొ తి రోదనంబు గావించి పదంపడీ పతి దేవత గావున నచింతిత రామపునస్పం 

దర్శనంబున విస్మయంబును బ్రియదర్శనంబున హార ౦బును సాషభావికం బైన 
షై 

న్నహ౦బును వునంబున ముప్పిరిగొన రాకాశ శాంకవదన యగుబానకీ సౌమష్టి 

త్రరవదనయె యుదితపూర్ణ చం ద్ర కాంతంబగుటవలన నతిసౌమ్యం బె నరాముని 

వదనంబు విలోకించి మనోగతం బె నదుకిఖంబు నపనయించె నప్పుడు తన 

వార్శ స్రంబున వినను శ రీరిణిమొ యున్ననీతే నవభోకించి రాముండు వాద 

యాంతరగ్గతక్రోధుం డ్రై యి ట్రనియె: 2942 
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చ, సరసిజ నేత్ర, యాలమున శాత త్రవునిం బరిమూర్చి నిన్ను "వే 

ఏటి నిడ్ఫీంచి పౌరుషము: జెల్ల జేసి యమర్త రి లాభము 

నృరువడిం గాంచి చిత్తమున నాటిన వై రికృతావమానము 
న్వరుస వీపూదము న్చెటికినై చి కృతాగ్ధంణ నైతి నెంతీయున్, 2948 . 

క, పొరువము దృష్ట మయ్యెను, జారుముఖీ శ్రనుము నేడు సఫలం బమె 

నాగ్టీర్రక ప్రతిజ్ఞ దీ ₹ను, ఛారుణిలో నేను జూల ధన్యండ నై తిన్, 2944 
. డ్ నా a కట ధ్దుతు రాముడు సీతా జీవిత ( బరుపోత్తులు నలుకుట. చుయుం- 

ద ఏ నెడంబాసీయున్న యెడ 'నీచలచిత్తుండు రానణుండు నిక 
గాననసీమనుండి చులుక న్వెస మ్రుచ్చిలి దెచ్చె నింతయు 
న్లానిని దై వకృత్య మది మానుకపారుపళ క్రిచ రహి 

నాషని జయిం చితి న్లీీ భువనంబున భూరియశంబు గాంచితిన్, 9945 
క, తేన కొదవిన యవవమానము, ననుపను తేజమున నవల నటు ద్రోయంగం జూ 

లనియల్ప తేజు డగుపురుమునకుం బురుషూర్థ మరనీ చూచిన, గసలే, 2946 

సి, అస్థలంఘన మాదియగుమరుత్సుతుపరి శమ 'మంతయును నేడు సఫల నుయ్యె 
దటేచరస సెనర్టిప్ర ప్రదానాదిసు గృీవయత్న మంతయు. చేదు సార సుయ్యె 
సామ్రాజ్య కాంట యె కరం పొచ్చినవిఖీమణుని 'కానుము ఫల సహితము య్యెం 
ఫప్రైణము ల్లాయపక రణము జేన్సీన కపి మలు కృత కార్యసిద్దు లై cre 

కే, లత్ష్మణునివి క్రమము సఫలత వహ్ ౦2 

బరల నుక్చోరుషంబు సొఫల్య మొందె 

భుననకంటకు( డై నయీదివిజవై రి 

ఘనరణంబున వారు జె డై నకారణమున, 2947 

వ, అని పలికిన విని, 

క, చకితన్భుగేశుణ యగు బ్యా,నకి నిజవన్లి భోనిమాట నె నై రాశ్యదో 
త్కమై యుంగుట కడలుచు, నకటా యని లోచనముల నశ్రులు నించెన్. 2949 

శే, ఇట్లు ు కో కీంచుచున్న మహీం పజ గాంచి భ విభుండు ప ప్రభూతభ్భుశావనీ క క్త 
జై నదీ _ప్పపానకునిచందానం గనలి, యంత కోంతకు మద్. గ్రోధ మగ్గలింప, 2950 

ర్ రయమునం దిర్భ శ్చే?థీత, నయనుం "కౌ బొనులు చామన నుడివడ బెం 
డీయు నెల్లవారు విన నిర్షయు: జై పపషో క్రీ నద్ధరాసుత కనియెన్, 2951 

క, మానము గలనృపుచే నవవూన ముం చాపుటక్ సదభిమోనంబున చె 
దాని నొనరింపంగాం దగు, దానిం గావించి యేను ధన్యుండ నె తిన్, 

చా శా, ప్రాచుర్భంబుగ. గుంభసం భవమునీం ద శే మచే దశ ణా 
శాచ కంబు జయింపంబడ్డ గతి దోళ్ళ కో వహి న్నేండు నీ 

2948 
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వోచందడ్రానన శత్రు హ_స్పగతవయ్యు నృలిడిం గ్రమ్మణి 
న్నాచే నిర్ణిత వైతి పక్రియ ననూనప్రాఢి దీపింపం౫న్, 2958 

చ. వనచరసేనం గూర్చుటయు వారినిధి న్పడి దాటి వచ్చుటల్ 

భఘనసవారంబులోన దశకంతఠుని బుస్త్రసుహృూద్యూతంబుగా 

ననుపమశ క్షి ద్రుంచుటయు నాదిగ నీశ్రమ నుంతేయు౯ా ఘనా 
ఘననిభ వేణి నీకొజుకుం గా దని యుల్లమునం డెలుంగుమా. స్టిర్రిర్4 

క, పౌరుషమును జారిత్రము, భూరికులాచారధర్థ్మము న్ఫో)చుటకు౯ 

మణీ యపవాద ముడుగుట, కీరీతి నొనర్చినాండ నిది నిజ మబలా, 2955 
కే, ప్రా ప్రచారిత్రసంచేవా వై మద్యగ్గ, భాగమున నున్ననీ వవ్నీరోగి మ్రోల 
నున్నదీపంబుచందాన నువిద నాకు, మిగుల బ్రతికూల నై తివి వగపు లేల, 

న్స్, పరగ్భహోమీత యెనపక్నిని గృమ్ముతిం గుబమును దేజంబు గలపునువుండు 

మిగుల సుహృ చ్చేఖ్య మగుమాన సంబునం గ్లైకొనం దలంచునె వంక రాన 

ణాంకపరిభ్రషప్ల వై దుష్టదృ్టి చేం బరిదృష్ట వైనని న్మరల నెట్లు 
7 కొందు రిపుహ స్తగత మైనయశనును గృమ్మజుం గొంటి దోర్చలము వేర్తి 

శే, నబల మాకు నీతో డికార్భంబు చేదు, రక్తి లేదు నీబిరాందియాస_క్టి "లేదు 

ప్రజ్ఞ చేటికి మాచే ననుజ వడసీ, యొచటి శేనియు నరుగు మింశేమి గలదు. 

క, తనమందిరమునం జిక్కీ.న, ఘన వేణిని దివరూపం గాంతను నిన్నుకా 
గనుంగొని యిన్నా శ్లేటికీ, దనుజాధముం డూరకుండు6 దద్దయు: దాల్మి న్ .2950 

వ పుత్ర సదృళు లై నలక్షణభరతసుగ్రీవవిభీషణుఅలో నెవ్వని నైననొక్క_ని నాత్మ 

భరణార్థం బనుసరింపు మని పలికినం బ్రియ శృవణార్హ్య యైనయవై్రైబేహి సరో 
హుం డైన ప్రియునివలనం బగుషంబును రోమపహార్ష ణంబు నక్రుతపూర్వంబును 

రూత్తంబు నై ననయ్యీ ప్రియవచనంబు విని గడగడ వణంకుచు గ జేంద్రృవాస్తా 

భిహాళ మైనసల్లకీ శ్నీరంబు నించినచందంబున బావ్పంబు నించి ప్రవ్చిథి 
తాంతరంగ మై లజ్ఞాభరంబున మొగంబు వొంచి నీట్టూర్పు సెలంగ వదసార 

విందంబు గంద నవుందశోకళతాపంబు చె కొన దుక ఖరసాధిదేవతయుం బో ల. 

జూపట్టుచు 'బొప్పుగడ్డద క 0శమొ మెల్లన నిజభర్హ కీట్లనియె. 2959 

రురు సీలౌ డేవి రామునినూటలు విని పరితపించుట, శుయుం 

వీ, హృద యాదినాథ ప్రాకృ్ఫృతుండు ప్రాకృతనట్ల కర్ణ దారణ మైనక ఠినవాకస్ధ 

మిశుల పలికితి విటువంటిమాట నీ వనుట శే వినుట కనర్హ్యరూప 
ళం అ 

మై యున్న దిపుడు నుహాత్మ నీవు దలంచినట్టిదుర్ణాతీ గా నర్కచం ద్ర 

పావకు ల్సాతీ గాం బలికితి నిమ్షాట ధరలోన దుష్టకాంతల ప్రచార 

లే. మరసీ (ప్రీజాతీ యంతయు నక్షై యంచు. 

జ త్తమున నెంచిభివి నాదుచి_క్లవృ ర్తి 
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యాదినుండి పరీశీత మయ్య నేని 
వంచన యిబేల విడువుము వట్టిశంక. 2030 

. దుకఖభరమున నవళనై దుష్టదెత్య, గా తృసంస్పర్శ్మ మొందితిం గాని నాకుం 
గాము కారంబు లేదు నిక్క_ముగ నందు, దెవ నుటుచేసె నుడపరాధంబు లేదు, 

కే. దనుజుం డప్పుడు ననుం చేల డాకినందు, కధిప జీవిత త్యాగంబునం దొకింత 
క్రక్తి గల దేని యప్పుడే చత్తు నవశ, నగుటం జేసి చానంగరాదయ్య నాకు, 

ఆ. పరులవ్నే గ్ర హీంపయడుటకు ఛక్యంబు గాని దగుట నొదోమానసంబు 
నృపవేణ్య యపుడు నీమింద వర్తించెం జిక్కె గాత్ర మేవి సేయుదాన, 

న, దేవా చిరకాలంబున నుండి నొక్క చోట సహాసంవాసంబును సహాసల్లాపం 
బును సహాసంచారంబును సహా క్రీడయు సహసంసర్లంబునుం గావించినవాండ 
వయుస్ట మత్స ప్రభావం బెజుంగని కారణంబున నేను మిక్కిలి వాతనైతి నింత 
యనుమానంబు మనంబున నిడికొని యుండి నాంటికీ నా౭ే వీసర్టింపక్ మత్స్క్కు 
కలం బరసి రమ్మని హనుమంతు నేల సంచికి వవ్వీరో త్రముండు ప్రత్యతంబుగా 
నప్పటిమద్వ ్ఫ త్తాంతంబంతయు నెజింగ్ యున్నవాండు నీనలన నైరాశ్యం 
'బెజింగిన నే నప్పుడె ప్రాణత్యాగంబు సేయుదు దానంశేసి నా కింతశాలంబు 
భ వద్వి యోగజనితవ్యుథ లేకయుండు నీకును ద్రాణసంచేవాకరం జె నయీవృ 
థాపరి శృనుంబు లేకుండుభ వత్సఖు లై నను గీ వాదులకును నిష లంబె నయీోాప్ప 
రికేశంబు గలుగకుండు లఘుచిత్తునిచేతంబో ల నీచేత శ్రీలఫంబు వురస్మ_రించు 
కొని నోధంబు పృకటింపంబడి యం గాని మచ్చీబంబు విదితంబు గాద మె జనక 
వ్యాజంబున వసుధాతలంబున నుండి యేను బొడముటయును 'బాల్యంబున 
నుండి నుత్సుచరిత్రంబును సదాభారంబును 'వివారింప వై తివి బాల్యంబునందు 
నీచేత నాచరింపంబడిన పాణ్మిగ హణం బప్రమాణేకృతం బయ మదీయళీలం 
బును నీయందుం గలభ క్రియు సర్వంబును వెనుకకుం ద్రోచితి వని పలికి రోడ 
నంబు సేయుచు దత్పరిసరంబున దీననదనుం డై. చింతించుచున్నలత్షణు నవలో 
కీంచి యిట్లనియె, 

2964 
ఎరడు సీతొనియోగంబున లక్షుణుండు చితి యొనర్చుట. ధ్రుతుం- 

సీ అనఘాత్త యేను మిథ్యాపవాదము నొంది జీవింప నేర్తునే చింత యేల 
యిావ్యసనంబున శెలమి భేవజ మైనచితిం 'బేళ్చు మిప్పుడెల్ల హీ తులమ,ల 
సద్దుణంబుల చేత సం ప్రీతి నొందనిభ ర్హచే విడువంగం బడిన నాకు 
గరము పమూణంబు గావించుటకు నర మన సవీ | 

కే, ననిన నాలీంచి లత్షుణుం డన్న మోము" చ ర్రకుగ్నేయుందుం క్త గని తదా కార సూచిత కార్య భావ 
మెటీ(గి తదనువుతంబున హారులు వెజుంగుం 
జెంద దృఢ కాస్ట్రముల చేతం జితి కొన రె, 2065 



లొ 

కే, 

చ, 

యుద్ధకాండ ము. 817 

. వెజువక నిస్ట్రచే నపుడు వీరపతి వృత యెనసీత ఇ 

చ్చెర బతికీం బ్ర దష్నీ ణము చేసి సురాలికి భూసురాలికీ 

న్వరుస నమస్యరంచి యలవహ్నీసమిాపముం జేరి హా _స్తేముల్ 

స్థిరమతి ఫాలభాగమున జేర్చి జనంబు వినంగ నిట్లనున్. %966 

భుయి సీకౌదేవి యగ్నిప్రవేశము సేయుట, చుం 

. అనికంబు మచ్చి త్త మాత త్మనాథునియందుం దవిలి వర్రించుట తథ్య మేని 

వితతదుష్టత్వశంకిత నె నయే నుర్వి నతిశుద్ద చారిత్ర, స తి చేని 
కరము వాజ్యానసకర, ంబుచే మనోధిపుమోట మితి వ ర్తింపనేని 

రవిచంద ద్రదిగ్వాయురా త్రీసంధ్యాదిన భూనభంబులు సర్పభూతములును 

సక లది క్పాలకులు నాదుసచ్చరితము, సర్వము నెజింగి యుండుట సత్య మేని 

సవన హేతువు లోకై కసాత్నీ మొన, చిత్రభానుండు నన్ను రశత్నీంచుంగాక.2967 
అని యిటు వల్కి త త ప్తకనకాభశరీరిణి కష పొనుమం 
డన యగుసీతే వహ్నికిం బ్రదతీణము న్షగ నాచరించి చ 
య్యీన గగనంబు ముట్టి భయదాకృతి మండెడుచిచ్చులో. బ్రవే 

శన మొనరించె సర్వజన సన్నిధియం దవిశంకితాత్త యె. 1969 

రయమున నీగతి శిఖలో, నియతి న్వడిం వొచ్చి నట్లిన్భ పపు శ్రీని ద 
.ద్దయు శోకంబునం గనుంగొనిి భయ మందిరి సర్వజనులు బాలురు వృద్ధుళ్. 
సునపుణ్య మ్య తాహాతి క్రియ, ననలు6 బ్ర వేశించినట్టియవనీతనయ 

న్షనుంగొని ముల్లోకంబులు, నునవాతవాతాంబునిధులకరణి జలింశెన్. 2970 

ఊవా గలంగక యాగత్కి సాహసమున నగ్నింబడి డినజననజను జగ 

న్గోవానవి గృహం గనుంగొని, హాహా కారములు చేసి రసురులు న్లవగుల్. 2971 

. సనననుందు ముంతే త్రసంస్కృత యగువసు,ధార వడినభంగి దహనమధ్య 
మందు. బడినసీత “సఖ్ఞలజనన్నాతం జూచి వగచి రచటిసుదతు లెల్ల, 297 

+, కరము శ ప్ప యె నాకలోకమున నుండి 

నిరయమున. బడ్డబేవతా తరుణిమాడ్కి 

చావకునియందుల బడినయాపరతునౌథిం 

జూచి శోకించి రప్పుడు సురలు మునులు. 2978 

వారలదీనధ్వని విని కారుణికు(డు విభుండు ఘోరకర్త్యము నాచే 
గారిత మయ్యె ననుచు. గన్నీ రొలుక్షంగ ఛారీన మూని దినుం డయ్యెన్. 

రురు బ్రృహ్మరుబేంద్రాదులు రామునిం జాడ నచ్చుట. ర్థైర్లురా 

రాజరా జగుయతురాజు రిపుధ్వంసి మైన కాలుడు సవా స్రాముం డన 

ఫురునూతుండు పరంతపుం డై నవరుణుండు మూండుకన్నులు గలభూత నాథు; 

డఖిలలోకవిధాత మైనవ్రిం చను డాదిగాం గలనిఖలాది తేయ్ 
యొ నటి. 



. 88 

ei 

శతు 

తే 

నోవీనాథ రామాయణము 

వరు లర్క.సన్ని భ వరవిమా నములతా నచ్చోట న వేళ నరుగు దెంచి 

. సముచితంబుగ నంజలిసహి తుం డైన 

రాఘున్రునిం జూచి కేయూరరత్న వలయ 
ము ది కాలంకృతము లైనభుజము లెత్తి 

యిట్లనుచు బలి రాజగద్ధితునితోశ, 29175 

. రానుభ ద్ర నీవు తై గలోీక్య క రవ, జ్ఞానవిదులలోన ఖునుండ వీవు 

నిన్ను నీవు చెలియ నేరక నహ్నీలోం బడెడునీత నేల యుడుప వకట. 991 
, అఖిలలోకంబుల కొదిక ర్తవు నీవు. పరుండవు పూర్వకల్పంబునందో 

సాధ్యులయందుః బంచమసాధ్యుండవురు. ద్రులణందష్టముండవు స్వయం ప్ర భుండవు 
వాసు బేవ్రుండవు వసువులలో బుతధామాఖ్యవసుండవు తీలంప నీకుం 
గర్హంబు లాశ్సినుల్ గన్ను లినేందులు వసుధ పాదములు దివంబు శిరము 
సృష్టి కాద్యంతములయందు దృశ్యమాన 

మైనవస్తువు నీవు మహానుభావ 

వొక్ళుతం బె నపురుషునిభంగిం బుణ్య 

నీల యగుజానకీ నువేక్షచేసె చేల. 2977 

అని పలికిన సర్వలోకవిభుం౦ డై న రాముండు లోకపాలురచేత సంస్తూయమానుం 
డయ్యును బ్ర హ్మనలన సాత్ర్మస్వయాపగుణవిభూతిని సరజనులయందు( క్ 
టింపం జేయుట కుద్యు కుం డై స్వసౌళీల్యంబు డర్భింపం జేయుచు నయ్యమర 

ర Qe 

చ ష్టుల కిట్లనియె. 2978 

| అవ్వసు భేశ శేఖకున కాబికిః బుత్రుండ రామనాముండ 

న్యువ్వురళం కం 'బెద్దను మనుమ్యు(డ నంచు6 దలంచుచుందు నే 
నెన్వండ నాకు. బూర్వతను వెయ్యది విష్ణుం నంటి రిప్పుజే 
నివ్వసుఫ న్లనించుటకు నెయ్యది కార్యము బెల్పు. డింతయున్. 2979 

. అని పలికిన విని మెల్లన, వనజభవ్రు(డు రాము జూచి వాగై్వచిత్రి 
న్వినివించెద నీచందము, విను మని యిట్లనుచు. బక్కెవినయం బెసంగన్ 2980 

_ంధయ్టుర్లు (బ్రవాదేవుండు నీవు గారాయణు(డ నని రొమునకుం 'చెల్పుటు. శ్థుయుం- 

అనఘాత్త్మ నీవు నారాయణుండన్రు చకృధరుండవు విభండవు చై త్వవాంత 
నప్రమేయుండనవు స్వ ప్రకాళుండవు పురుషో త్తముండవు భూత భవ్య 
కాలాత్ర కుండ వతనుండవు నిత్యుండ వాది మధాంతళూన్య్యా ద్రయుండవు 
పరమాత్తుండవు పరబ్రవవు పరుండవు న త్తప్రభూతుండవు త త్తపనిధివి. 
పురుషుండవు శార్టకోదండధరుండ వజుండ 

నఖిలవివయేం ద్రియవిభుండ వచ్యూతుండ 



యుద్ధ కాండ ము. 819 

వనుపమచతుర్భుజుండ వనంతనాము 

రూపుండవు సర్వలోకై కదీపకుండవు. 2981 

తే, వకశృ్ళంగవరాహుండ వీవ కావె, భావనాతీతమూ శ్రివి నీవ కావె 
నిజలలోనశై కళ రవు నీవె కావె, నికరుపమానందఘను(డనవు నీవె కానె. 2969 

తే, అజితుండవు వ్యాపకుండవు సర్వాది కేయ 

ee 

వందితుండవు, విద్యామయనందకాఖగ్టి 

ఖడ్గధరుండవు నిరపమకాంతియుతుండ 

వాద్యుండవు శాశ్వతుండవు బృహాద్బలు:డవు. 2958 

శనుమును దమమును తేమయును బుద్ధియు నిత్య చిద్య్వ స్తువు నీవె కావె 
సత్యంబు ముఖము వషట్యా_ర మోంకార మావిర్భవస్థాన మూవ కావె 
మధుసూదను(డవు వామనుండవు ప్రభవుండ పేళ్చుర రూపుండ ఏవ శావె 

యిం ద్ర కర్ముండవు మహేంద్రుండ విపలలో శేశుండ వజరుండ వీవ కావె 

లే, కనులసాభుండన రణాంతశాకి వఖల, నేతవు నియామకుండవు నీవ కావె 
ప్రాణులకు నిత్యము స్వకర్శపుల మొసంగ, నేర్పరివి విశ్వమయుండవు నీవకావె, 

వ. మహోత్తా దివ్వ లగునువాక్ట్యలు నిన్ను వివ్వక్సేనుండ వనియును సేనాని వని 

య 

యును * సర్భలోకంబుల కౌ శ్రయణీయుండ వనియు నుపొయభూతుండ వని 

యును సవా స్ర శాఖసాము వేవస్వయాపుండ వనియును నిత్యనె మి త్రికకామ్య 

రూపసామాన్వవి శేషచోదనా మాపశతేజిహ్యండ వనియును శ్రే ఫ్ర తముండ వని 
యు నస్మదాదుల కెల్ల గర్భ వనియును స్వయం ప్ర భోండ వసేయు ననవరతం 

బా రాధి౦చునట్టిము కు కులకు 'ద్రావ్యస్థానం బనియును సృష్టి కం కొం బూర్వుం 

బును బరంబును సాగ్టింతర్లు పానంతరో టిజీవన ౦ఘాతుండ నై యుండు మేటి. వని 

యును సత్యంబ వనియు6 బరంబ వనియును బ్రభవనిధనంబులు "లేనివాండ వని 

యు నపరిచ్చేద్యుండ ననియును బ్రహ్యోదులు నీనిజరూపం "బెజుంగ రనియు సర్వ 
భూతంబులయందును గోబ్రావహ్మణులయందును దిక్కలయందును గగనంబునం 
దును బర్వతంబులందును "వనయులందును నిత్యం బంతర్యామిత్వంబున గోద 

రెంచువాండ ననియును సవాస్రశీర్షుండ వనియును సహస్ర, నేశ్రుండ వనియునుం 
గొనియాడుదురు నులీయును బిర్రిషెన్ 

. ఆదికూరస్వరూపుండ వై సమస్త, బూమిభారంబుం చాల్చినప్రోడ పీవ్ర 

అంతమందోను సంకర్ష ణాత్త్మ నుండ, చై జలంబులందోంచువహాహే పీవ్ర, 2996 

. లోకనాయక విను లోకంబు లన్నియు నరయ నీకువ్సీలో నణంగి యుండు 

నీకోప మగ్నియు నీజివ్వా భారతి నీహృదయం బేను నీప్రసాద 

మిందుండు నీస్థిర్య మిల నీశరీరంబు నిఖలజగంబులు నీదు జెప్ప 

లనాము కా క్రి యుందనూరువాములు వేల్పులు పరం నీప్రాణము ల్చవనములును 
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శే, నీదుసంస్కారములు సర్వ చేదములును, నీదుకోర్ల ము ల్లిక్కులు నీదుదృక్కు 
లర్కచంచద్రులు నీఠకంయె నన్యమైన, వస్తు వెద్దియు కే దార్హవరద రామ, 

కే, విశ్వనాయక మున్ను త్రివికృముములు 
విక్రమించి త్రిలోకంబు లాక్రమించి 

బలిని బంధించి యనుకంప సెల రాజ్య 

మింద్రున కొసంగినఘనుండ వవ కావె. 2988 
కే, అనఘచారి త్ర నీవు నారాయణుండవు, వసుమతీపు త్రి లనీ రావణవథార్హ 

మర్థి మానుమహాప మింపలర దాల్చి, యవని నవతార మొందితి వయ్య నీవు, 
"కే. రావణుండు చేడు వాతుం డయ్యు రణములోన 

నవతీరించినపని దీరె వార్ష మొదచె 

రాజనుత యింక శేష "కార్యములు దీర్చి 
చెలగి స్వస్థానమునకు వేంచేసె దీవు. 2990 
నీవి కృమంబు తేజము, నీవీర్యము నీయశంబు నీదర్శనముళ 
చేవ నినుం గూర్చి యే నిటు, గావించిన స్తవ నువమోఫఘకరమై యుండున్.2091 
సూరిజనస్తుత ధర్మవి,శారద నీయందు భక్తి సవిపెడువా శె 

వ్వారు గల .రట్టిసజ్జను, లారయ ధరలో నమోఘు లై యుందు రొగిన్, 2003 
అజుని ఖగధ్పుజునిం. జతు,రు పొని భృతద్య్విజుం బురాణ పురుషోత్తముని 
నృజియించునట్లిజను లుభ, యజగంబులం గోర్కు లొంది యరుగుదు రభవా, 
క్రు తినిద్ధము దివ్యం బ ప్రతిమం బతిగువ్యూమును బురాతన మగునీ 
యిలిహానము గొనిమాడిన, చతురుల కళుభంబు లేదు సత్య మధీశా. 2994 

రయ ఆగ్ని దేవుండు నీతౌదేవిని రామునకు సనుర్చీంచుట. శుశురా 

. అని యిట్లు పద్మగర్భుండు గొనియాడిన నమ్మహోత్మునివచనంబు విని యన్వీభావ 
సుండులీ ఘ్రంబున వహ్నిప్ర వేశ కాలంబునందు యాద్భగ్వస్ర్రాంగరాగ స్త్ర గాభ 
రణయు క్షయె యుండె( దాద్భశ సౌభాగ్యయు క్ర యెనసీత ననంతగుణస మేత 
నతినత్కులజూత నభిన వాదిత్యసమదో్యోత నానీలకుంచితచికుర వ్రాత ననర్థతే ప్త 
కాంచనభాష ణస్ఫీత నంచితేపాలి వ్రత్యధ రాఫీత నక్షిష్టమాల్యాభ రణో వేత 
నఖలలోకై కమాత నంకంబున నిడికొని చితామధ్యంబున వెల్వడి రాముని 
కడకుం జను బెంచి యేవి నమ్మహోత్మున కొసంగి వినయంబున నిట్లనియె. 2995 

. రామన కేంద్ర దూజనక రాజకు వూరికయందుం గ _లృమం 
జేమియు లేదు నీవోచన మించుక మైన నతి కృమింప దీ 
శ్యామ సువృ త్త నాధ్వియు ననన్యశరణ్య మనంబు భాస్టనము 
న్నీమముతో ననారతము నీపయిం జేర్చి భజించు నిత్యమున్-. 2006 

మ. అగ జేళస్తుళపీర్య కృస్రిమన్భుగవ్యాజంబున న్నిన్ను దూ 
ధగతుం జేసీ దు రాత్తుుం డాదనుజు డీశాము నాలీరత. యో 
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గ్వగుణాఢ్య న్ని థిలేంద ద్రవుతిని బలాత్కారంబునం ఇచ్చి చా 

ర్ఫగతి న్రాయె నిజాల యాల్లసదళో కా రామమధ్యంబునన్ . 2997 

.నాయలు వన్ని రావణుండు మాటికి నెన్నిదురు క్షు గాడి నం 

చాయక రాతసాంగనలు పట్టుగ 6 దర్గన భో ర్షనో కుల 

న్రాయిడి పెట్టిన న్వినక శాబీవరా తగ్గీదధీనచి త్త త్త యె 
మాయవనీతీనూజ మది చెప్పుడు నిన్నె దలంచుం గావునన్. 2908 

. రవికులవర నావచనము, జవదా(టక వుణ్య సాధి జనకతనూజ 

నృ9విమలచి తను జేఖొని యవిరళమోదమున నేలుమయ్య మవోత్తా. 2999 

. అని అగ్నిబేవుండు పలికిన విని ద్యుతిమంతుండును మహో తేజుండును 'దృఢవిక్ర 
ముండును: ధర్మభృద్వరిన్టుండును న కలలోన శ్రేష్థుండు నగురాముండు వ్రత 

చేఠతస్కుడై "మినందబావృవ్యామలలోచనుర డై. యొక్కింత సే నేవు విచారిధశి 

యవై_ ప్ర శ్వానరున కిట్లనియె. 800% 

=ంర్టుర్లు రాముం డస్ని దేవునివచనంబున సీతా బేవిం బరి గృహీంచుట. చుడుం- 

, సురనర యూోూమహీజ పరిశుద్ధ చరి త్రను గా నెణీంగియు 

నృరసననస్థ యెనత నపళ్నిని శోధన సేయ కగిం గ న్స న్న ర్ం 
మ్శజి గొసియె నృఘూ త్త తముడు బొలిళు( డంగజమత్తుం డంచు స 

త్పురుములు ధిక్కరంతు రని దోషము వాయంగ నింతభచేసితిన్. 8001 

. ముల్లోక౦బులం గలవా, రెల్ల విలోకించుచుండ నీసరి శిఖలో 

మెల్లనం జొచ్చి శుచిత్వము, ""తెల్లము గావించి నేడు దేవత లలరన్. 3002 

మిగుల స్వ తేజోరత్నీత, యగునీసతి గడవం జాలం డాదశకంఠుం 

డొగి సాగరంబు వేగ మెసంగ వేల నతి క్రృమింపంజూలనిమోడ్మ్కిన్ . 8008 

. దినకరునిం కాసి యుండనిదీ ప్తిభంగం, బరంగ నీసాధ్వి నన్నెడంబాసియుండ 

చాత్మ్మవంతుందు కీ ర్తిన ట్లనిశ ను, వి ఏిములశారి త్ర, నీసతి విడువంజూల, 8004 

. దురితౌత్తు డె డై నరావణుం డరయంగ సందీ ప్ప యెనయనలశిఖ క్రీ కయ 

న్నిరుపమగతి | వెలింగెడునీీకరటిగమన సంస్ప సశింపం గాం జూాలంహొగిన్. 8005 

. మహాత్తా త్రిలోకంబులయం దతివిళుద్ధయు ననన్భవాదయయు మచ్చి త్తపరిర 

శీణియు నై న నయీసీత నవళ్ళస్థంబు భవద్గగీచనంబునం బ్రతి గ హించెదసనిషలి!ీ 

యారఫ ఘువంశవల బ్లభుం డమ్మహీపు త్రి, తిని సాదరంబుగా 7౫ గైకొని, వ్రీయనచనంబుల 

గారవించి తత్సమేతుం డై జ“ రోహిచేసహితుం జె జ నపూర్వశళాంఘనిపొంకంబున 

నలశె సీళాపరి గ హణంబు విలోకించి యల్లవారును బరనమూానంద భరిళాంత) 

కరణు లై రంత సర్వలోక మహేశ్వరుండు రఘుపుంగవు నవలోకీించియిట్లనియొ. 

రురు ఈళ్వరుం డచ్చటికి వచ్చియున్న దకరణుని రామనకుం జాపుటు. భైత్తింా 

కనులాతు దై వయోగమున నీయద్భుతక ర్య ౦బుం జేసితి కడిమి మెజిసి 

ఖలుం డై నదశకంళువలన& బుట్టిన భయ మణంగించి జగముల కమితహార్శ 
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మొసంగితి వింక న యోధ్య శ్రీని మహాోత్తు భరతుని శత్రుఘ్ను గరము బ్రీతి 

మన్నించి తల్లుల మక్కువ సేవించి శాజ్యంబు 7 గైకొని ప్రజలం బ్రోచి 

చే, వంశ కరు లగుపుత్తులం బడసీ యశ్య, మేధసవనంమిం "జే యమేయకీ ర్తి 

తగ నుపార్టించి దిిజులకుధన మొసంగి, చెలగి న్వస్థానమునకు చేంచేయుమయ్య, 
నా, దేవా యిానువానీయుం ఉజదళరథాధీళుండు మోతం డ్రి సం 

సేవార్హుండు మహాయళుం డితండు నీచేం దారితుం డె కె సుళేం 

ద్రానాసంబు లభించి. భాస్వరవిమానాభాథు డై నన్ను సం 

భావింపం జనుచెంచినాం డితనికి న ని కి న్నతిం జేయుమా, 8008 

వ అని నియోగించి జేవ దేహ గ్గ వాణంబున నపరిజ్ఞాతుం డై యున్నదశరథుని 
నంగులినిప్రైేశంబుం జేసి చూపిన. 8009 

డే, ఆరఘువంశ శేఖరుం డుమాధిపువాకర్ణిము లాొలకీంచి సాం 

పార విమానరాజమున నద్భుత కాంతి వెలుంగువాని సు 

శ్రీరముణీయ చేలము ధరించినవాని గురు నృహాగుణో 

దారుని గాంచి లక్షుణయుతంబుగ నంజలిం జేసె భ కితోన్, $010 

యుడు దశరథుడు రామలత్ష్యణులం గవ్చోంగిలించుకొ నుట. ర్రైద్తుం- 

ల తన కిటు 'మైైక్కీనట్టిసుతు ధన్యుని. బ్రాణసమాను రామునిం 
గనుంగొని చేవయానమున. గ మ్రతరద్యోతి. నొప్పుచున్నయ 
జ్ఞనపతి వార్షయుక్తుం డయి సయ్యన నంకము( జేర్చి బాహుులకొ 

మునుకొని 'సుచ్చి  తేచ్చిరము మూరొ_ని వేడ్క దలిర్చ నిట్లనున్. _ 8011 
చ. ధనపర మైనన్వైక మును తప్పక పల్కి_.నక్రార వాక్యము 

'ల్మనమున న నాటియున్నయవి మానుగం ద్వీద హీతుండ నై ననా 
కవీమివలోక వాసము సురాధిపసఖ్యము చేవమానిపూ 

జనము రుచింపకున్నయది సత్గము. బల్కితి నందనో త్తమా. 8012 
ఆ. కుశలి వై ననిన్ను గుణి మైనలత్మణుం, గాంచి నేండు మిమ్ము గోంగలించి 

హీనువిము కుడ డె నయినుమాడ్నే దుగఖంబు, వలన విడువబడిన వాడ నైతి. 
ఖాలి గన్నయహ్లావ క్రీ చేతః దొల్లి, యలకహోళుండు తారితుం జె డై నమాడ్కి 
నీలవంతుండ వై ననీచేశ చేను, చారితుండ నై చెలంగిలిం దనయ్సవర్య. 8014 
అహారకంటకు. జె డై నదశాస్యు నెజిం బొరిగొనుట కట్టు నాండు నిర్ణరులచేత 
రనుణన భి పే. పక విఘ్న కారని ముము టింపంబడి డియెననియిప్పుడెటింగితింబరనుపురుష, 

. గవానమున నుండి గన్ముణ, గృవామున' కరు దెంచినట్టికృతకృత్యుని ని 
' నృహిమోణి(జూచిమియమ,యహీ మాంశుకు'లేం ద్ర వృధన్యయ గునిక్క ముగన్. 
విపసదభి శే. బక పుష్కర, కలితాంగుండ వై ననిన్ను6 గనుంగొని పురిలో? 

గలనా రందజు హార్గో,జ్ల ఏలు. అ వివాపంకం నం అదంతా ల లుం 

ఇట 

at 

ళం 



యు. ద్ద కాండము, ప్రణవ 

క, యుక్తుం డనుర కుడు కడు, భ కుడు నృపథర్మవిదు(డు భగతుం డతనితో 

యుక్తుండవై యుండగ న్యాస క్షి న్నిను. జూచుకాంత వాలం బొడమెడిన్, 

_ంద్టుర్టు రాముడు కై శయీ భరతుల ననుగృహింపుమని దకకథునిం ద్రార్హించుట, చురుం 

వ, వత్సా సీతాలత్ముణసహి తుండ వై ననీవేత నరణ్యంబునం బదునాల్లువత్సరం 

బులు నిరాతితరబు లయ్యెనివృ త్త “క్రేవనవాసుండ నైతివి నీప్రకిజ్ఞ సాఫల్యంబు 

నొంచె. రావణవధం బాపాదించి డేవతలకు సమైోదం బొసొంగి కృతకృత్యుండ 

వె వై శాశ్వతం చై చెనయకళశం బుపార్టించితివింక భ్రాతృసహి తంబుగా సా మ్మాజ్యంబు 

గె కొని దీన్ధాయుమ్మంతుండ వై. సుఖంపుమనీ పలికిన నారాముం డమ్మహీపతివచ 

నంబు విని యంజలి గీలించి మహాత్మా నాయందుం గలవాళ్సేల్భుంబు భరతుని 
యందును బ్రకటింపం జేయుము మున్ను సపుత్ర వై ననిన్ను( బరిత్యజించెద 

నని కై శేయితో నాడితి విప్పు డాఘోర శాపం “బమ్మహాటేవిని స్పృృశింపకుండ 
ననుగ్రహీంపు మని ప్రార్ధించిన నమ్మహారాజ శేఖరుం డగుంగాక యని పలికి 

పదంచేడి సౌమిత్రి గాగోలీంచికాని ₹ యిట్లనియె. 2019 

జానకీయుతుండ వై సతేతంబు రాముని నతిభ క్తి సేవించినందువలన 
నాకు సమ్రోదంబు నీకు ధర ఫలంబు పరమయశంబు సంప్రాప్త మయ్యె 

రామభద్రేండు జగత యకరిగళ్ ప్రదుం డింద్రాదిదిక్చతు "లీకరసురలు 

పరనుద్దు అచటికి. బజ తెంచి యమ్మహావురు షునీ( బూజించి పొగడి రిపుడు 

తే, రాముండు ప్రసన్నుం డగుచుండ రనుణ నీకు 
స్వర్లము యశంబు మహినుయు( జాలం గలుగు. 

గావున ననారతంబు రాఘవున కర్ణి 

నుచితభంగి శుశ్రూష సేయుము కుమార. 8020 

తే,విను మఖల వేదతాత్పర్యవిషయభూత, మకురంబు రవాస్య మవ్య క్ష మజము 

నిర్మలం బవ్యయము బ్ర హ్లనిర్శికేంబు, నై నపరతీ_త్హగ్ట మితండె సు మృనఘచరిత, 
క, రాముని మహానుభావుని, గా మది నెతీంగికొని నీవు ఘునతరభ క్రి 

న్నేమంబున సేవింపుము, సౌమిశ్రీ దీన యశము జగముల నిండున్. 98022 

వ, అని లక్షుణుం బ్ర అ బోధించి యవ మహీపతి సీత్ర నవలోకించి యిట్లనియె, 8028 

చ, ఘనభుజు. డై న రాఘవుడు గ గృద్దన నిన్నిపు డన్నమాటకు 

న్యనమున( 'జంత సేయకుము “దూననరతీ పరిశుడ్షం జేయునుం 

తసేమున ని ట్టానర్చెం బరదై వము నీకు విభుంజె గావున 

న్మునుకొని యిమ్మహోత్తుని సమున్నతభ కి కి ఛభజింపు మెప్పుడున్ , $02%- 

క్ అని యిటు రాముని 'లతణు, జనకసుతను గారవించి జననొథుండు చ 

యాన దివ్వ విమానముతోో ౧ జనియె' న్ఫురపురి కనంతస మరా గమునన్, 8025 

em 



షి గోకీనాథ రామాయణము 

మరా ఇంద్రుడు రామునకు నరంబు లౌోసంగుట. శ్చర్టుం- 

తే, అంత జంభాంతకుండు ముది తాత్షుం డగుచు 

రామభద్రుని. గాంచి హర్ష మున. బలిశెః 

బస నీదర్శనము మా కమోఘ మయ్యె 
హర్ష యుక్తుండ నైతీ మహాత్మ నేండు. 8026 

క, నీకోరినవర మొసంగదల బ్రాకటముగ వేండు మనినం త్రూంజలి మొ సీ 
“తొకాంతుండు హర్షంబునం బాశకారిం జూచి మధురఫణితిం ఒలికెన్. 0? 
అమురేంద్ర నామోంద ననుకంప గల బేని యడిగెద దాని సత్య్యముగం జేయు 
మస్త్యదర్థంబుగా నాం డ్రడ్డ బిల శానీ యరుబెంచి నాకు. బయం బొనర్చ్పం 

చెగువమై రణములోం బగతుల మార్కొ_ని వారివే వాతు లైనవార లెవ్వ 
రట్టిగోలాంగూలవార్యత వీరు లందజు గల రందటు మరల బతికి 

తే, తగ విశల్యు లై తొల్రిటిపగిది నలఘు 
మతియుం చేజమ్లు భుజవి క్రమంబు బలము 

ధృతియూదాత్యుంబు గలిగి వర్రించువారు 

గాం బ్రనాదింపు మిడియె మత్కాంశీ శేంబు. 8028 
ఆ. మజీయు ననిమిహేం దృమర్శటో త్తములు వసించి యున్నవిపిన మంచితముగ 

సంతతంబు మూలజలఫలయు _క మై యుండునట్టి వరము లొసంగ వలయు. 
వ, అని యడిగిన నప్పాకళ్తాసనుండు రఘుపుంగవునితో మహోత్తా నీ విప్పు డడిగిన 

వరంబు రణంబున రావ్షస ప్రయ్యుక్తసాయకవిలూనంబులై యీవలావలం బడిన 
కరచరణకర్ష నాసా కంఠ పుచ్భాది స ర్వావయవస్వస్థా న సం ధాన పరలోకగతజీవిత్ర 
సమానయసరూ పాటి తా ర్థఘటకత్వంబువలన మహా త్త స్టంబు ప్రావించి యు 
న్నది నావచనం బన్ఫతంబు గాదు నీవు కోరినయట్ల సంగ్రానుంబున డానవుల 
చేత నికృత్తాననబావా ఛై కూలీనవానరభల్లూకగోలాంగూలవీరు 'లెందటు 
గల రందజఅునుత్ప్రసాదంబున నీక్షణంబున సప్రాణులై సుపులె నవారు ప్రబుద్దు 
ఛై నమాడీ_ లేచి నీరుజులును నిర్వశ+ణులును సంపన్నబలపౌరుషులును చె 
తముతమసుహృడ్చాంధ వజ్ఞాతిపుత్ర కళత్రాదులం గూడుకొని పరమానందంబున 
సుఖంతురు గాక యకాలంబునందునుం చాదపంబులు ఫలవంతంబు త పుష్ప 
శబళంబులై యు౦డు6గాక నదీసంఘంబులు విమలసలిలో చేతంబుఅె 'మొప్పుం 
గాక యని పలికిన నప్పుడు పురందగునివర ప్ర భావంబున రణంబున వాతు లైన 
వానరు లందటు సజీవితు లై నద్ర 'మేల్టూనిన తెజుంగున లేచి నిర్వ్రాణు ఆ యిద్ 
యెమి యాశ్చర్యం బనితలంచు చు బరమానందంబునం బొదలుచుండి రంత 
దేవత లందలు _స్త్రవార్డుం డై నరాముని సౌమి త్రిని యణథార_ పూజనంబులం 
బరితుస్తులం జేని సాధువాక్యంబులం బనుతించి సంవీ తచేతను లె రామ 
భద్రున కిట్లనిరి, ర న్ గ న 080 

rh 



యుద్ధ కాండ ము, రిఖిర్ 

చ. అనఘచరిత్త నీవు రయమార న యోధ్యకు నేగ కై కయి 

OK 

sr 

em 

శే, 

తనయుని లక్షుణానుజునిం దల్లుల జానకి నూజడించి మిం 

చినయనురాగ మొప్ప నభివీ కుడ వై విపినాటకోటుల 

నృనయము గాంగ వీడుకొని సమ్మతి నేలుము సర్వ రాష్ట్రముల్. 8081 
అని పలికి వ్రీతుం డగురా ముని చేత ననుజ్ఞ వడనసీ మునుకొని సుర ల 

ర్కనిభవిమోనంబులతోం, జనిరి యభాస్థానమునకు సవాదమునన్ , 3032 

అనిమిషులు చనినవిమ్మట, ఫఘను6 డారాఘనవుండు ముదము గదుర సుమిత్రా 
క . వా. 

తన యావనిజాయు తుం డై, మునుకొని ముకచోట వాసము వేసె రహిన్, 

. సమధికరామలక్ష్య ణభుజావరిరతీ త మైనరీశసై 
నము సముద గకాంతియుత మై మె సముదంచితహర్ష యుక్తమై 

సముదిత తేజ మై విజతశాత్రవమై సెన్యకదంబ మె మె రహే 

నిమలశశిప్ర దీతరజనీ క్రి య నొ ప్ప జయాభిరాను మె. 8084 

. రామభద్రు. డీరీతి నారాత్రి యచట 

నిరుపమ వ్రీతితో నుఖని ద్రర జైనీ 

మేలా_నినయప్పు డాజగని తుతోడ 
నంజలి ఘటించి పలికే నయ్గిసురవిభుందు. 80805 

భానుకులప్రదీప నవపద్మనిభేశ్షణ లై నకాంతలు 

న్గానుగ మజ్జనో పకరణంబులు చేకొని వచ్చినారు సు 

స్నాన మొనర్చి దివ్భవారిచందనమాల్యదుకూలవ స్తనా 
నాననరత్నభావణగణంబుల చే యి సేయు మిత్తణీన్, 8036 

. అనిన విని లత్ష్మణాగ్య జుం డవ్విభీవ 
ణో కుల కనంతహార్ష సంయు కు డగుచు 

మరల ని ట్లని పలికె నప్పరమసఖునిం 
గాంచి యనుర క్రి మునమునం గడలుకొనలో, 8037 

. ఈకపిలోకవల్హ భు డహీనసుఖోచితుం డా రబంధుండు 

న్నాకు హితం బొనర్చం బ్ర థనంబున వైరుల నోర్చి డన్పీనాం 

డీకవీవీరు లంద ఆ3 కతుల గాసిలి యున్న వార ల 

సోకముకి న న్యదర్థముగ శరారుల ఏరి బహూకరింపుమూా. 80909 

గురుభ క్రి కయ్ కండు పరమథధ ర ర్యజ్ఞుండు సత్యసంధుండు సాధుసమ్మతుండు 

లలితుండ్లు భ్రాతృవత్సలుండు కుమారుండు ప్రాణతుల్యుం డై నభరతుం డట్లు 

మద్వియోగపశోకమగ్నుం డై డెయుండ నా కభిమత మగునె మాల్యాంబ రాది 

ధారణ మమ్మహాధార్షికు వీశీంప కున్న నామనమున కురుముదంబు 

గలుగ దిప్పుడె పురికి. బోవలయు మాకు 

దూరపథ మెవ్విధంబున. జేరం గలనొ 



896 గోరీనాథ రామాయణము 

యనిన విని యంజలి ఖుటిరిచి యాస రేంద్ర 

చంద్రులతో వెండి యలవిఫీవణు(డు వలిశె, 8039 

చ, పురుషవశేణ్య చూడు వుబె పుప్పకనామవిమానరాజ మం 

బరమణిసన్ని కాశము సముంచితరత్నవినిర్తితేంబు వి 

స్ఫురితశిరస్పహ స్త సము సముజప్టలభ ద్ర దవితానయు క్ష వుం 

బరచరము న్మ నోపవము భవము మగ మెన్ని "హూడలగన్, 8040 

ఆ. దినిమోంద నెక్కి కేని రఘూ త్తను, యొక్కపవటిలో నయోాధ్య కెలమిం 

గోరి. మిజు నిన్ను నొనిపోవు దుర్గము, p మనుచు విఛారపడంగ వలదు, 

క, ఈదివ్యవిమానము వ మును, శ్రీదుడు మాయన్న తపము. జేసి నలువచే 
మూాదమున( బడి సె రావణు? డాధనపతి నాజి. దోలి యటు నొని ₹ తెచ్చెన్. 

. అనఘా భవదర్ధం బది, మునుకొని పాలింపబడియె ముదము దలిర్పం 

సోని తెప్పించేద మో రీపు, డనుసమగతి దాని నెక్కి యరుగుండు ప్రీతిన్, 

వ. దేవా యేను నీ కంతరంగ, భ కుండ చేని నాయందు! గప గల చేని మత్చా9ణ 

ధనంబులు భనదధీనంబులు చేసి యుండుట సత్యం జేని సీతాలత్మణసహిళం 

బుగా నొక్కి౦త కాలం వచ్చుట వసించి సాచేత సర్వకామంబుల నర్చితుండ వై 

చె మై న్యసువృృజ్జనస సహితంబుగా శా స్తవిహీతం చె బై నవుత్చూజనంబు ముత్పకాళం 

బున నుండి ప్రతిగ్రృహించి వ్రీక్యు కుండ వై యరుగనలయు చేను నీకు. 
భృత్యుండ నగుటవలన నిమ్లాట ప్రణయబహుమానసౌహృదంబులనలన 

నాడిలిం గాని యాజ్ఞావించిన వాయడం గా నని ప్రార్థించిన సారఘువల్లభుం డలరి 

సర్వజనంబులు వినుచుండ వెండియు నవ్విభీషణున కి ట్లనియె. 8044 
చ, దనుజవ రేణ్య నీ విపుడు తద్దయు. బల్కినమాటకంయెం బూ 

జన మధికం'బె సఖ్యమున సర్వవిధ త్తి తమ వాంధవంబున 

న్స నతరసౌహ్యూవంబున నకల ల్మహభ క్రి ననారతంబు నే 

పేను షమభంగ బూజితుండ చ నైతిని 'నాకొకభేద మున్న చే, 8045 

చ. గురుతరచిత్రకూటగిరికూటము వై వసియించి యున్నన 
న్నరుదుగం గ్రన్ముజించుటకు నచ్చటి శెన్వండు నచ్చి సారెకు 

నిరమున యాచితుండ నయి చేకొని యొవ్వనికోర్కి దీర్చ శేం 
బఆపితి ఏటి కాభరతు భ కిరతు న్వెసం జూడ. గోనెదన్. 8046 

+ గురువుల నృద్ధులం బౌరులు నరుదారంగ జానపదుల నఖలసచివులం 

బరవమా పుల జన యిత్రుల,గర మనురాగమున జూడం గాంతవొడమెడిన్ 8047 
చ, దనుజవరేణ్య మా కిచట: దాలిమితో నిలువంగ రాదు వ 

చ్చినపని చక్కనయ్యు నింక శీఘ్టమునం బురికిం జన న్వలె 

స్ఫనముగ నేను నేం కఖల కానుములం బ్ర తిబూజితుండ నై 

తీని దడ చేల నీ వనుములించి నినూడణ జీ. =. = 

OK 



యుద్ధకాండము. రర 

- రిరరై విఫీషణు డు రామునకు బుప్పుక విమానము నాసంగుట. యుధం 

వ. అని పలికిన నవిషభీవణుండు రయంబునం దగువారకిం బురంబులోనికిం బనిచి 
కాంచనచిత్రాంగంబును వై డూర్యకృత వేదికంబునువ రా కారకూటాగారప రిజ్నీ 
_ప్పంబును సమంతతో రాజిత ప్రభంబును జాండురధ్వజపతా కాలంకృతంబును 

గాంచనవార్త శ్ భితంబును హేవమపద్తవిఘోమితంబును గింకిణీజూల పశీక్ష ం 
బును ముకామణిగవావీ తంబును ఘంటాజాలఘు ణంఘణితీంబును మధురస$న 
నంతీంబును మేరుశిఖ రాకారంబును విశ్వకర నిది, తంబును ముకారపీతసన్ని భ 
బహువార్శ్టసమన్నితంబును సా ఎటిక చిత్రాంగవై శూర్యవరాసనంబును మహో 
రా స్తరణోవేతంబును మహాధనోపపన్నంబు ననాధృహ్యుంబును మనోజవంబును 
బుష్పభూవీతంబు నగుపువ్పకవిమానంబు చెప్పించి రామునకు సమర్పించి 
కృతాంజలిపుటుండును వినయవినమితోొ త్తమాంగుండును హర్ష పులకిత గాత్రుం 
డును నై "దేవా నీకింళరుండ నేమి సేయం గలవాండ నౌనతి మ్మనిన నారఘూ 
పుంగవుండు న్నేవాపురస్తృతం బగుపాక్యుంబున ని ట్టనియె, 8019 

. దానననాథ యీాతేరుచరపిరు లావావమున. బ్రాణభయంబు విడిచి 
యనినర్హు లై పోరి యరుల నిర్దిం ఏరి ఏరివి కృసుమున భూరిదై త్య 
రాజ్యంబు నీకు సంపా ప్రించెం గృ ృత్యు లగువీరి నందణి నర్హృ భంగి 
ధనరత్నభూపణచానంబులం గరంబు సత్క_రింపుము నీవు సంభ్రానుమున 

తే, సర్వళపులు నీచే నట్టు సక్కరింపం బడి నిరంతరసమ్మాదపరు లగుదురు 
దీన నీకు యళంబును మానితేముగ, సంతతంబును నాకు హార్షంబు గలుగు. 

భ్రూ! 

-ంధ్రుర్టురామునిననుపున విఫీషణు(డు వానతుల నందఅ సక్కరిందుట. చుత్తుం- 

చ. సడయుని సంగృహీతేను యళస్విని ద్యాగిని మానవాధిపు 
న్వదలక సైన్య ముర్విం దటి వచ్చినయప్పుడు .ప్రోచుం ప్రీతితో 
నదయుని ద్యాగళూన్యు నభిహంతను రాజగుణ ప్రహీను దు 

ర్య్మదుని బరితస్టజించి సమరంబు ఘుటిల్లిన వేళ బల్విడిన్ . 805! 

చ, అనిన విభీషణుండు ముదమంది యనర్గ నుణనువర్హ నూ 

తనపటకాంచనాభరణదానముబం దగ నర్త్హ్భృభంగిం గా 

ననచరుల స్థృనంబుగ మనం బలర న్వెస సత్కరించినం 

గనుంగొని రాఘవుండు మదిం గాతుకము నువ ముల్లసిల్టంగన్ . 3052 

క, జగతీతనయానుజయుతేముగ6 బుహ్పక మెక్కి యంకమున జసకొసుతం 
దగ నిడికొని దై త్యేంద్రుని, నగచరపీరులను జూచి నయముగ బలికెన్ ,8058 

క్, వృతచరులార మోవే, నమయముగ మిత్ర, కార్య మది దిర్పంబడె 

న్షవత మిమియిరవుల, కటీ ణజనంబుతోడ నరుగుండు ప్రీతీన్, 8054 
ఉ, మి తు4డ వె ననీ వలిసనమ్నుథభుజూబలశ కి నిగరా 
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మిత్రుల నౌజి గీటడంచి మితు త్రు,ని కారము. దీర్చి బల్విడి 

న్త్రిం గృతప్రతిజ్ఞుం డన దద్దయు సన్నుతి కెక్కి లింక నో 

మిత్ర కుమార సేపురికి మేటిగ? బొమ్మ చనూయుతుండ వై. 8055 

చ గురుకృప నాయొనంగినయకుంఠితదా నవ రాజ్యు. చులుచుం 

దిరముగ లంక నుండు మల దేవత లైనను బేతి చూడం జూ 

లరు నిను సంప్రమోదము ఇకెలంగ ( న యోధ్యకుం జోయెదళొ లస 

న్నిరుపమభ క్రి కో ననుముతింపుము రాతసలోకవల్ల భా. 8056 

ఆధిథి సు గృీవవిధీవణాదు లయోభ్య వజికు గూడ వచ్చెద మని రామునితో. జెప్పుట. శశ 

కో అన విని వా రందజు. గర, నోనురాగము మణి రాఘవా న్షీయపరితో 
వినయ మిగురో త్తం బలికీరి,.భునతీరముగ ఫాలభాగభుటితాంజలు లై. 805% 

ఉ, వేడ్కం దలిర్ప నేము రఘువీర యయోధ్యకు వత్తు మిందణిం 
దోడోని పొమ్ము భ్రాత్సృసహి హెతు న్నినుం బుణ్యుం (గృతాభిచే. బకునిం 

జూడ్కుుల విందుగా నచట జూచి పురంబును గాంచి యవ్వల 

న్వీడ్కొని మాగృవాంబులకు వేగమె వచ్చెద మట్టు సేయవే. 8058 

క మీతీల్లుల మోగ్భృహముల, ్యనాకమ్ముల మోసము _స్పమిత్రులం జూడం 

జేసే మోదము గదిరెడు, నీతాధిప యిష్టనిద్ధి చయుము వ్రీలిన్. 8059 

కొ, అన విని రఘునాథుండు తన, మనమున ముద “ మూవహిల్ల మర్కటవిభువి౯ా 

దనుజకు లేంద్రునిం దక న, వనచరులం జూచి కరుణ వజులంగం బలిశెన్. 8060 

చ, ఘనమతులార మి రిపుడు కౌతుక మొప్ప మాయయోాధ్యకు 

న్మునుకొని వచ్చు "కెంతయు. బమోదము గాదె సువ్భూద్యుతంబుగాం 

జనీయెద మత్స్పురంబు గని చయ్యన వత్తురు గాని రండు మో 

రనుపమలీల నందజు రయంబున( బువ్బక మెక్కుం డి తృటిన్. 8061 

వ, అని పలికిన. దదనుమతంబున. ను గీ గీవ్రండు వానుమదంగదనమేతుం డై చమూ 
యుతంబుగాం. బుష్పకవిమానం “బారోహించె విళీషమణుం డమాత్యసహితం 
బుగా విమానారోహణంబు జేసె నిట్టంద ఆస్పరమాసనం బక్కి. యసంబా 
ధంబుగా నానీను లై రి రాముండు 'సీతాలవ్షణసహితంబుగా సాఠాత్ము_బే 
రుండుం బోలె దదీయా ౫ గ ఫాగంబున నధివనించె నిట్టందలు యథాసుఖంబు 
గా నాసీను లె లె నయనంతరంబ "శా బేరం జై నయద్దివ్యవిమానంబు రాముని చేశ 
ననుజ్ల వడసీ వావానాకారనిరి రితమరాళంబులతోలహాడ గగ నంబున కుద్దమించి 
మారుత ద్ధూతం "జె బై ననుహోమే ఘంబుకరణి నతిత్వరితగమనంబునం జను 
చుండె నప్పుడు రఘుపుంగవ్రండు పూర్ణచం ద్రనిభాననయగుజూనకి నవలోకించి 
యి ట్లనియె, 8062 



యుద్ధకాండము. Spy) 

సీతారానులక్షుణులు వానరరాశ్షుససహీ తేంబు'గా6 బుష్పకార్లూఢులై యయోధ్యకు. బయనంబగుట, 

క. క లాసళిఖరనిభసు, శ్రీలత నగు త్రికూటశిఖరాగ మువై 
గ్రలెకులంక కను జూడుము, నీలాలక 'పళ్వకర్ష నిరి రి, తపురమున్. 8008 

క, హరిరాకుసపీకాలసం, గర' మిబె పృథుర క్ష క్షమాంసేకర్షమమై శ్ఫీ 

కరమై చతురంగ క శ్కేబరయుతేమై చూడక నొప్పె భామిని కంచే. 8064 

వు, పటునిష్టం దప మాచరించి నలువం బల్లాజు మెప్పీంచి యు 

త్క_టభంగి న్నిఖలార్థము ఇ లగీడసి దోర్ల్షర్వాతిరకంబునం 

గుటిలుండై చరియిరీచురావణు (డు సంమోభీకృ తాదిత్వుం డీ 

చ్చట నాచే పహాతుం డ డయ జూచివిీపె చంచచ్చారుపద్మికుణా. 8065 

. యిరు రాముడు నీతాడేవికి దారిలో నాయావిశేవములం జెప్పుటు. చుశా 

. ఇందీవ రేతణ యిచ్చట నాచేత వాతుం డయ్యె ఘటకర్లుం డత్యుదీర్షుం 

డేణాంకముఖి చూడు మిచట నీలునిచేత సుప్రళస్తుండు ప్రహాస్తుండు మడిసె 

గనకాంగి యిచట లత్షుణునీచే హతుం డ డయెన్ట? బలితమహీంభృత్తు శ క్షజిత్తు 

సామజయాన యిచ్చటవా యునుతుని చేహతుండ య్యెధూమ్రాతుడాజదము 

ఆ. డలకుంబోడి యిచట వాతుం డయ్యె వికటుండ, శూరుం డై నవాలిసుతునిచేత 

నలసుషేణుచేత నాజి విద్యు న్హాలి, నివాతుం డయ్యె నిచట నీలవేణి. 3066 

వ, మణటీయు గుంభకర్ణనందను లై నకుంభనికుంభులు రావణునితనయు లైన 

యతికాయముహాకాయులును ''చేవాంతకన రాంతక త్రి మ_స్టకులును మజోదర 

ముహాపార్శ స వజదంష్ట) మకరాకు విరాపాత్ మ E? పమత్తాకంపనాది రాతీస 
యోధులును నివాతు" లైన ప్ర చేశంబులు వేర్వేఆ "వెలోకింపుము. 3067 

కొ, ఆదళరకంకునిసతి మం, డోదరి ప పతిం గూర్చి యిశ్రు లొలుకంగలదగని 

శ్వేదించం జి త్రమున నడ, లూాంది సపక్నీ నవస యుత మై యిచటన్. 8066 

క. వారాళి దాటి యిచ్చట, నారార్తి వసించినార మ్లానన సాం 

పారంగ6 గల్లోలాకుల, పాఠరావాలోనిలములు వై పె వీవంగన్. 8069 

క్ర అగణితబలుం డగునలుచే, మిగుల న్సలిలార్ల వంబు మిాందం జతురత 

నగ సేతువు గట్టించికి సొగనుగ నీరొటకు దాని జూడుము తరుణీ. 8070 

ఉం రంగదభంగ సంతతతరంగకరంబులు సాంచి యావియ 

ద్దంగను గాంగిలింపం జనుకై వడి మ్రోయుచు మిన్ను దాక ను 

ప్పాంగెడుదాని ను _క్రిదరపుంజని"మేవీత మైనదాని మొ 

తీంగరయుపాకులం బయినదాని నపారపళయోధిం గంటి వే, 8011 

ఉ. తోయజ నేత్ర నీకడకుం దోరపు వేడ్క... మహాజవంబుతో 

వాయుసుతుండు వచ్చుతటి వానికి నించుక వి శృమార్థ మీ 
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తోయధిచేత బంసంబడి తోయము 'వెల్వడి వచ్చెం గాంచన 
చ్య్చాయల నొప్పునీశిఖరికాం చన నాభ ము దీని. జూచి తే. తిల 

వ, దేవీ యిది సము ద్రతీరపుణ్య మే త్రంబు మహాపాతీకనాశనంబును బవిత్రంబును 
ఏములంబును జ్రెలోక్యపూజకంబు నై నె యుండు నీసముద్దో,  రరతీర చేళంబున 

స్కంభావారనివేశేనంబు గావించితి నిది శేతునిర్భాణమూలప్ర జే దెశం బగుటం 
బేసి శేతుబంధం బన. బ్యౌాశ _న్తస్టంబు వహించు మజియు నిచ్చట శేతుబం 

ధంబుకంశకు మున్ను నుట బేవ్రుండు సన్నిధానంబు. జేసి జలోపరిభాగంబున 
సేతుకరణరూప ప్రసాదం బొసంగె నిచ్చట రాతసవల్లభుం డగువిభీవణుండు 
శరణాగతుం. డయ్యె నని పలికి వెండియు ని ట్లనియె. 8013 

తే, వను నర రా తము వసియించినట్లి 
ల త 6 

శె నల మిదె మచ్చరంబున వాలి యిచట 

నివహాతుం జై గూలెం గవీపతి మిహిరతనయుం 

జేలుకిమ్కింధ యిచె చూడు మిందువదన. 8074 

రామనియోగంబున సీతాహి తార్గంబు వానరు లందటు( దముకీనునత్సులనుం దోడో, గ్రానివచ్చుట 

క, అన విని కివ్కి౦ధాఫురిం గనుంగొని సమ్మాద వ మూత్ర (6 గడలుకొనం గాం 
డనవిభునిం జూచి యిట్లనె జనకజ న్ఫుదుఫణితిం బ్రణియసాధగ్టిసయుత యె, 

ఉ. ఆదర మొప్ప భాస్కరసుతాదికవానరపత్ను లనళా 
రాదిసమ_ సవా నరమృ గాతులు గొల్వ భవత్సమేత నై నె 

' మోదముత్రో నయోధ్యకు సమున్నతభంగిం జనం దలంచితిం 
గా దన కర్ణి నాత్మ ననుకంప డలిర్చంగ న ట్లానర్చుండీ, 8016 

క, నా విని రఘుపుంగవ్రుం డేటు, గావించెద ననుచు బలికి ఘనపుప్పకముకా 
ద్రోన నటు నిల్పి యలసు, గృీవుని వీశీంచి పలికె బ్రీకి శలిర్పన్. 8077 

చ, దినశరపు త్ర కీక యువతీ నహి తంబు); మాయ యూధ్యకం 
జనంగం ద్ఫంచె జానకీ ప్రసన్నమతి న్వెసం దత్పి9యార్ల మ 
బ్లన౭.గపు లంద జాత్త సతులం దగ దోడ్కొని వచ్చువారుగా 
ననువముతి సీయు విావును రయంబున రమ్ము సతీయుతేంబుగన్. 3078 

చ, అనిన మహో ప్రసాద మని యాతడు సర్వవనొటయుక్తు డై 
యనుఫమరత్వ కాంతి. జెలువారు నిజా గశ్చిగృువాంబులోనిక 
న్నెనరు దలీర్ప నేగి షచినిర్జితతారను దారం గాంచి యి 
ట్లనియె మృదూ క్రి రామవిఘం డానతి యిచ్చిన చంద మేర్పడన్, 8079 

చ, సరసిజ నేత్ర సర్వకపిన త్రము లాత్ర్త్యకళ త్రయుక్తు లై 
ధరణిను'తొ వ్రీయార్థ వి మిటు దప్ప కేయాధ్యకు ౩ చేద రావె 



యుద్ధకాండము, £81 

నృరువడీ నట్టు సేయు మిని భానుకు లేంద్రు, ద్రుండు పల్కె6 గావునం 

దిరముగ నీవు వానరసతీసహితంబు గ రమ్ము ఇచ్చెరన్. 3680 

పరం” నయోధ్యకు నేనన, భరశాదులల బం_క్రిరథుని పత్నుల నచటం 

బరికింప నచ్చు నప్పని, పరమహితము గాచి మనకు బంకజ నేత్రా, 8081 

అని పలికిన దత్త ణంబ కోథ నా కార యగుతార వానరపత్నుల నందజ రావించి 

వై_చేహికిం బి, వ్రియంబుగా మన మందజుము భ ర్హృసహితల మై యయోధ్యా 

పురంబున కరగ వలయు రామవచన ప్ర కారంబున సుగీవుం డి ట్లానతిచ్చె నిది 
నాకును బరమిప్రియం _బెనయది సా శేతపురప్ర కారంచును బౌరజానపడసనహీ 

తీంబుగొ రామ, వేశంబును బట్టాభి పే. కంబును దశరథ, నీ శ్రీవిభాతియు. విలో 

కింపం గలుగు నని పలికిన వానర్యన్ర్ర్ లందలుం చారచేళన ననుజ్ఞాత లై అ చతుర్వి 

ఛాలంకాౌరంసులం గ్ సేసి తారాసహీితంబుగాం జనుచెంచి ప్రనశ్నీణంబుం జేసి 

పుహ్పకవిమానం చారోహించికి సు గీ గ్రీవుండు సర్వ్పవానరసహితంబుగా నారో 
పీంచ నంత నద్దివ్యవివూనంబు గగసంబున కెగసి రామునియభిముతప్ర'కారం 

బునం జనుచుంజె నవ్వు డారఘుపుంగవుండు జానకి నవలోకించి వెండియు 

నిట్లనియె. 8082 

చ, చకితమృగావీ, మో,ల నొకె లము గంటివె బుళ్ణమూకనా 

మక్ మది సర్వధాతుగ ణమండిత మై చపలాయుతొంబుదం 

- బుకరణి నొప్పుచున్నది నభోమణిపుత్రునితోడ వహ్ని సా 

వు, 

శా 

శీ కము నిచ్చటం చెలిమి జేసి తదగ్యజుం జంపం బూనితిన్ , 8088 

పరికింపం దగు. జి త్ర కాననము పంపానావుదీవ్యత్సరో 

వర మిచ్చోట నినుం దలంచుకొని దుర్వాగో గ్రశామవ్యధా 

తురత ని న్మిక్క్లి గానిల జెందితి రహికా దోడోడ నీప పద్మినీ > 

వరతీరా శ శ్రమభూమియందు శబరి నాగమాత పీశ్నీంచితిన్. 8084 

= రాజవదన యిచట యోజనాయత'బాహాు?, డధికఘోరరూపుం డగు కబంధు. 

డస్మదీయకరగ తాసిచే ఖండిత, వా స్తపౌదుం డగుచు నవనిం బడియె.. 8085 

. వనజచేత్ర జటాయునివాస ఘాత, మైనన్యగ్రోధ పాదప మదియె చూడు 

మిచట నీకొజు కాపతగేశ్వరునకు, రావణునకును ఘోరసంగ్రాను మయ్యె.8086 
జానకి మూడు మిది జన,స్థానం బిచ్చటనె గాదె తప్పక యనిలో 

దానవవరులు ఖరాదులు, మోనకగనుత్పాయకముల మక్షిసిరి వరుసన్, 8061 

ఇది మనయా శ్రమం విందీవచేతణ యిది గాతమినది యేణనయన 

యిదిపర్ల శాల 'హూశేందునిఫానన యసురుం డిచ్చోట ని న్నపహరించె 
నిది యసస్తాశ్ర శవము మిభరాజనిభయాన యిదియె మందాకిని హేమగాత్రి 

యిది సుతీశ్హ శ మ మిది శరభంగునియా శ్రమషదము పద్దాయ తావ 



shy గోవీనాథ రామాయణము 

కే, యిచట జూపి మనకు సు శేశ్షరుండు 

త్తే, 

ర్ట 

జనకీతనయామ్రునోవా 

దండి మై. దాపస్నాకృముమండల మిదె 

పర౭ంగం గులపలి మనకు జా పశ నిచట 

నెలత యిచట విశాధుండు నిహతు( డయ, 3088 
ఇచట ననసూయ నీకు సందృష్ట యయ్యె 
నీదియె చి త్రీకూటాఖ్యమహీధరంబు 
వ్రీతి నిచటికి నన్ను. ద్రార్థించుకొటకు 
భరతుడు చమూస మేతు. డై యరుగుదెంచె. 8080 

. అలివేణి కంటె దవ్వులం జి త్ర కాననకోభితతట మైనసూర్యసుతను 
బద్యాల్నీ గనుంగొంటు దబ్రహ్మలోకసమాన మగుభరద్వాజునియా శ్హమంబు 
భామిని చూచి తె పావనజీవనవిలనీత యగుజాహ్నమవీ స్త వంతి 
కళ్యాణి యవ్వలం గనుంగొంటివె నిషాదవిభుం డున్నయలశ్ళం గి బేరపురము 
wr అట వి ఆగ అభి గ్గ - సంప్రపుమ్పితతరుసహా స్త ప్ర కీర్త 
యూ పవూలిని యగుసరయూ స్త వంతి 
వరుస వీన్నీంపు మెడియె యియోగకురాజ 
ధాని యై యొప్పు మనయ యోభా్యాపురంబు. 8090 
సేమమున మరల నిచటికి, గోనులి నచ్చితి వయోధ్యకు బ్రైణామంబు 
న్చే)ము నొనరింపు నీ వన, భూమితేనయ భ కి మెజయ య్రక్కె న్చురికిన్. 
అపుడు సమస్తకీళులు నిశొటవిభుండు నిఖీషణుండు నా 
కొపీవిభు డట్టు 'లె_్తి కుతుకంబున హేమవిశాలకత్యుల 
న్విపులగ జూశ్వపం కుల వినిర్భల పాండురహర్త్య న్పీపాళి నిం 
ద పురివిధంబున0 దనరుదాని నయోధ్యను జూచి రింపుగన్. 8092 - అంతలోన భరద్వాజునా శ్రమాంతి,కమున కద్దివ్య యానంబు కోడురయమున నరుగుటయు రాము. డల్లన నచట డిని, గాఢభ క్రీ నమ్సునినాథుపాలి కరి, 

యిరు రాముడు భరద్వాజమహర్షి ని సందర్శించుట. భ్యుశుం- 

ఇవ్వీధంబున నారఘుస _త్తముండు పదునాలవవ 
జెత్రశుక్ల పక్షపంచమోదివసంబున భరద్వా 
సముచితంబుగా నమ్మహామునిని సందర్శించి 
బున ని ట్లని యె. 

మునివర సా కేతఫురం, 
యనుజుండు ప్ర్పబిలం 

అన విని దరహోసమ్సు 

త్సరంబు సంపూర్ణం బగుచుండం 
జూశృమంబుం జేరి నయతుం జ 

షా యభివంధనంబు గావించి వినయం 

8094 
బనానుయం బె సుభిత మె యున్న బె నూ 

రా బ్రోచు నె జనములకు సుఖంబు లె సర్పము శుభమే, 
మో,మున శెంతయుం జెలువొసం౫గ మునినాథుం డా 
రుం గనుంగొని యిట్లనియె ముదము గడలుఫొనంగన్, 



యుద్ధ కాండము. ష్క్రిక్ర 

"బే, పాదుకాన్యు స్తరాజుస్టండై పంక దో 

వృవషముచండానం దాపసవేముం కగుచు 

యుష్యదాగమనము గోరు చున్నవాండు 
భరతుం డఖలంబు శుభమునుందిరమునందు, 8097 

సీ, వదలక కై కయీవాక్యచోదితుండ వై కరమర్థి. బితృవాక్యకరణరూప 
ధర్మం బనువ్యీంపం దలకొని రాజ్యుంబు సర్వభోగంబులు సకలసుఖము 

సకరేజ నానురేంజన మైననగరంబు విడిచి వల్క_లములు జడలు. దాల్సి 

పరంగం బచాతివై ఫలమూలభో క్ష కవై విపినంబునకుం జనువేళ నిన్ను 
ఆ. జూచి యేను జూల శోకించితి నుహోత, యిపుడు బంధుగ ణసహి తేని ఏజిత 

వైరి నా తమి త్రవర్లు సమృద్ధార్థుం, గొంచినంత మునము గలిగి నాకు. 8098 

వ, వత్సా నీచునుఖదు2ఖంబు సేరరీంబు నాకు విదితం బయ్యె నీవు విరాధునిం జంపు 

టయుజనస్థాననివా సుత లై నరాతసులనందజ వధించుట యు, బ్రాహ్హణార్గంబు నందు 

నియు కుండవై. 'తాపసరవమాదీకు వహించి 'పంచవటియందు నివసిరేచియుండు 

నప్పుడు ఏ భవనోన్ననోవోరిణి మైన యీసీతను రావణుండు మ్రుచ్చిలించి గొని 
పోవుటయు మారీచదర్శనీంబును గబంధదర్శనంబునుబం పాభి గ మన౦బును ను గీ 
వసఖ్యంబును వాలీవధంబును 'వె చేహీపరిమార్లణంబును హానుమంతునిసము దృ 

లంభునాదికార్యంబును నలసేతుబంధంబును లంకావరోధంబును బుత్రమి త్ర, 

బాంధవామాత్యబల వా హననహితంబుగా రావణుండు రణంబున నీవేత నిషొ 

తుం డగుటయు సర్వ చేవతా సమాగమంబును బేవతావర పృదానంబును మొద 

లుగా గలకార్యంబు లన్నియు. దపోలబ్ధవిజ్ఞానంబున సెతేంగ యున్నవాండ 

నీ కళీష్టం బైనవరం బొసంగెద 'వేండుము మద్దత్తం బై నయతిథిసతా్కారంబుం 
బ్రతి గ్రహించి శేపషకడ సాకేతపురంబునకుః “జను మని పలికిన నారఘున త్త 

ముండు భరద్వాజుని వాక్యంబు శిరంబునం బ్రతి గ హించి సంవ్బాష్టుం డై 

యమ్మహాత్తున కిట్టుని యె. 8099 

రురు భిరచ్వాజుండు కామునకు వీరం బెసంగుట. శురుం- 

సీ, మునినాథ సా శేతపురమార్లమున సర్వపాదపంబు లకాలఫలము లగుచు 

మధువులు గురియుచు మహీ కసుధాకల్పవివిధపఫలంబుల విస్తరిల్లి 

వజిలునట్లుగ మోరు కరుణింపుండనిన నయ్య్టనఘు డట్లగుంగాక యనుచుంబలుక 

పాదపంబులు స్వర్షపాదపనిభము లె ఘనమధుస్రవము లై కరము శుష్క 

కే, వృతుములు పత్రయుతేము లై విఫలనగము 

లమృతకల్చ్పపలాఢ్టంబు లై విపుష్పు 

తరువులు సుమాన్వితంబు లై వరుస నపుడు 

వమూూండుయోజనముల నేల జూడ నయ్యె. 8100 

చ, ముదము దలిర్ప నాస్తవగముఖ్యులు మౌానితప॥ ప్ర భావము 

1షగ్ 
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'ల్యీదలక సెక్కు_చందములః: బ్ర బృస్తుతిసే సేయుచు. గాంతు దీరం ద 

న న్మృదుఫలము ల్భుజించి యెలసు  న్విరితే నెలు 'ద్రాపి బల్విడిం 

'ద్రీదశవిభుత్వ మబ్బ్చినగతిం గడు వేడ్క_ం జెలంగి రత్తజిన్ . 8101 
వం లంత నారానుచంద్రుండు దూరంబున న యోభారపురంబు విలోకించి క్రియ 

కాముం డై ప్రియం బెనకరృన్య కార్యంబు విజారించి నిశ్చయించి హను 

, నుంతు రావించ యిట్లనియె, 8102 

ందుడు రాముండు తనళాక భరతునకం చెల్ప హనుమంతునిం బింపుట. శుఢుం 

ఉ. మత్సం దేశము? బ్రీతితోం 'దెలిపి భామారత్నము న్లానకిం 
దత్సంబేశము జెప్పి న న్నలభిషగ్షానంబువే లతుణు 
న్వాత్సల్యంబున. బ్రోచినట్టిధిమణావంతుండ ప్ వన్నిట 

న్వత్సా నీసము డై నదాత గలండే వర్ణింప మా కెందునన్. 8108 
చ. భరతుడు శ్రాతృవత్సలుండు పాయక స నిట వచ్చునప్పు మ 

త్పురమున కర్ణి న న్మరలః దోడ్కొని పోవలగం జితకూటభూ 
ధరమున శిజీచెంచి వితతంబుగ వేడి మదీయ చి శ్థము 

న్లరంగక యున్నం బాదుకలు గైకొని గృమ్మణి ఏటి శేగుచున్. 8104 
చ. అఆనుజ లేక వె ప్పెద మహాత్మ చతుర్షళవక్సరాంతవా 

సరమున నీముఖాంబుజము సమ్మతి మిజుంగ జూడనేనిని 

ఘ్టరగ తి వహ్నీమధ్యమున+ వొశ్చెద నంచు. ద్రతిజ్ఞ ( దేసి వాం 
డం” మహానుభావుం డతం డంతయు. కసడునాండు గావునన్. 3103 

ఉ. ప్రాకటశ క్షి క్రి నబృరతుపాలి! నీ విపు డేగి వేడ్క 
చక యెటుంగం జెప్పి సుకరంబుగ నాతనిల. అ వీన్నుట౯ 
మాకుశలప దానమున మాతల దక్కి.నవారి న్య నెల్ల న 

సోకమువచ్లీ చేల్చి పరితుస్తుండ వై చనుదెమ్ము శచ్చెరన్. 8106 

చ, నలువుగ శృంగి బేరపురనాథు నిపాదపతి నువు న్లుణో 
జలు గని నాదుకొశలము సమ్మతి నేర్ప్చకం ల్సి యవ్వలం 
దలంగ కయోధ్యకుం జని ధృత వ్రతుని నృరతుం గుమారు న 
త్యలఘుచరిత్రు. గాంచి వినయంబున ముత్కుళలంబు. చెల్చుమా. 8107 

వ, మటియును. 8108 
సీ బలనంతుం జె జై నయాఖలుండు దశాస్యుండు దండ కారణ్యమధ్యమున నుండి 

జనకజ ము మ్రుచ్చిలి గొనిపోవుటయు గ వివిభునితో మైత్రి. గావించుటయును 
వాలి నొక్కమ్యన( గూల చేయుటయును వెలందుక శ వెదుకంగ విపిన చరుల 
బంపుట యును ఏ గీకబల సహితంబుగా వారిధితీరంబు( జేరుటయును 

శే, జలధి ప్రార్థించుటయు నతీం చలరి దివ వ్య 
భావభాక స యె వెనం బొడసూక్షి కాన, 



యుద్ధ కాండ ము, దీర్షక 

లిచ్చి సదుపాయ మెజింగించి యేగుటయును 
గడలి పై సేతువు నలుండు గట్టుటయును, 8 109 

చ. తొలంగక సేతుమూర్లమున( దోయధి వ్రేల్మిడి దాటి రావణుం 
గలన వధించి జానకిని గ్రృమ్మజం 7 కొని యవతళాలభ్ళా 
జ్ఞ వలరువాగ ర్భ పాళధ రశక్ర్రుల చేత వరంబు నొందుట 
ల్క.లువనిదూరు మజ్జనకుం గాంచుటయు నృత కార్యసిద్ధి యున్ . 8110 

మ, ధరణీపుత్తియు లత్ష్యణుం డనుజుండుకా టై త్యౌానన్టయ శ్రేస్టుండు 

న్వరుసం గొల్వ ననంతవానరచమూవా రా భీయు కుండ నై 
యరు చౌపుష్పుక మెక్కి, బల్విడి సమృద్దార్థుండ నై వచ్చుట 

ల్లర మర్థి న్వినిపింపు సర్వమును నీకన్నంఠ విన్నంతయున్. 8111 
సీ, మారుతసుత నీవ మారాక వ్రీతితో నెజింగింప విని కై కయాసుతుండు 

ఖేదంబు నొందునో మోదంబు నొందునో యతినియా కారంబు నతనిభాన 
మతనివృత్రాంతంబు నతనియింగితములు నతనిసంభా షణం బతేనిబుద్ధి 
యతని యాననవర్ణ్మ మాతేనిన్భవసాయ మతిసూత్ష్మబుద్ధి చే నంత యొటింగి 

కే. సత్వరంబుగ6 జనుటెమ్ము సర్వకామృఫలదము రథాశ్వవా స్తిసంకులము విత్ళవి 
తామవహాసమాగతం బె నధరణి రాజ్య, మెవ్వీనిమునంబు దగ హరియింపకుండు, 

క, చిరకాలపరిచయంబున, నిరవుగ రాజ్యార్థి యయ్యెనేనియు వినుమా 
భరతున కొసనలెద రాజ్యము, కర నురుదుగ నతండె యేలుంగాక ధరి త్రిన్, 

ఉ, నా విని ధీరు. డాపవననందనుః జెంతయు. బొంగి చారునా 
నావిధరకూసభఛారణమున న్లడు దతుండు గాన నేర్పున 
న్వావిరి సంథయా ర మగువానరహాపము మాని యింపుసొం 

పానవహీల న్యనోజ్ఞ మనుజూకృతిం గై కొని సమ్మదంబునన్. 8114 
చ. గరిమ నయోధ్య “కేగ సనుకట్టి భుజంగమభ'త్యులుబ్బం డౌ 

గరుడునికై వడి నవముగై గొని గ్రక్కున దా౭టు దేవకి 
న్నరమునియతసిద్ద వనునాగనభోగ పత త్రిసా ధ్యకీం 
పుకుషవిహోర చేశ మగుభూరిభు నాభివృ తా భ్ర వీథికిన్, 3115 

వ. కట్టు గగనంబున కుద్గమించె, 816 

చ, రయమున 'నేగుచుం గనియె రమ్య ఫలాశ ఫల వ్రనూనసం 

చయభ రితాంబరోల్లి ఖతచారువి వాల రసాలవృతీసం 

ఫఘయుతవనంబులుం ద్రి పథ గాయమునాన దిమధ్య సంస్థితా 

తయమునినుందిరంబులును గ రికథాతువిచి త్రి తాద్రులన, 8117 

అధుర్జు వానుమంతుండు శృంగి బేరపురమండు గుహునకు రామాగమనం బెటీంగించుట, ఛాత్లుం 

కొ, అంగజవారుం డల శై లను,తుం గూడిననాంటిసొంపు దాల్చి యలరునా 

గంగాయము నాతటినీసంగనమువిషయంజు. గనుచుం జని చని యనలన్. 8118 
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ఉ, రంగదభొంగనుంగళ తరంగ పరంపరల న్నభశ్చర 

దంగను సంస్పృళించెడువిధంబున నొ ప్పెడులోక పావని 

న్లంగను సాంద్రహర్ష మెసలం గని యానది ను తరించి యా 

ముంగలిళ్ళం గి బేరపురము న్లని సంగతి మిజు నచ్చటన్. 8019 
ఉ. ఆజగ చేశవీకుండు నుహాత్తుండు వాయుకుమూరుం డాగుహూు 

న్రాజితసత్వళాలిం గని రామకథాకథన ప్ర భూతము 

'ద్రాజితవక్త్రుం డై ఘనుండు రానముండు నీవ్రియమిత్రుం డాభర 
ద్వాజునియా శ్రృమంబునకు వచ్చే బ్రియానుజసంయుతేంబుగన్. 2120 

య, పంచమినాఃటిరాత్రి, నరపాలరిఖావుణి రాము. డచ్చటం 
గొంచక ని ద్రం జేసి మునికుంజరువేత ననుజ్ఞ గాంచి య 
భ్యాంచితరీతి “చేచకడ నంపక మై వెస రాం గలండు నీ 

వించుక సేపులోనం దగ నిచ్చటం జూచెద వాదయానిధిన్. 8121 
వ, అని పలికి సకలజగజానందకారి యగురామభద్రుని ప'త్యాగమనంబు నా వేశం 

గధితం బయ్య నని సం పృవ్శాష్టతనూరువూుం డై మహో తేజుం డగువాయునం 
దనుండు వేగవంతుం జై మార్లశ్శమంబు విణారింపక మహోవేగంబున నాళ్రా 
శంబున శకెగసి వాయుమార్షంబునం బోశ్రచు. 8122 

మ కనియె న్ముందట రామతీర్థము నపంకళా స్యాందికాఖ్యాపగ 
న్లన దంభోరుహూవండమండల యు తాఖండ ద్యుతి న్లోమతి 
న్వినుత స్వచ్చసుకీతలోదకయుత న్వేదశ్రుతి న్నిమ్నగ 
న్స వేదండని వీతతో్యతమసాకల్లోలినీరత్న మున్ . 8128 

స్త ధనథానోన్ధ వేతంబులు, జన యుతములు సకలసస్యసంపన్న౦బు 
ల్వనరాజిరంజితింబులు జనపదములు దూచికొనుచుం జనియె లఘుగతిన్.8 24 

చ, నిరపమభ ర్మనిరి ర తవినిరలశర్త దరమ్యహార్శ స్ధ్రము 
ల్వరళుక శారి కాఫికరవస్సురితో' రుముహోవనంబులు 
న్చురుచిర హేమరత్న రుచిశోభితసాలములు న్లభీరసా 
గరనిభ ఖేయము ల్లలిగి క్రాలునయోధ్యను గాంచె దన్రగీలన్. 8125 

వ. ఇట్లు విలోకించి యమ్మహారాజధానికిం గోశమా త్రదూరంబున, 8126 
క. ఆమారుతపుత్రుండు నుణే,ధామరుచివి తా నరంజితన్ఫుటవీథీ 

సోను మగుదాని నంది,గ్రామంబును గని తదంతికంబున నొకచోన్, 8127 
సీ, సమదళోకిలకీర కారి కామధుకరబర్రి ణనిస్తనబంధురంబు 

రచిరసల్లవఫ ల ప్ర చయసూనగుళుచ్చకళికాభి రామశాఖాచయంబు 
కీశలానిలసమానీతనా నావిధ వ్యాకీర్ణ వాసనావాసితంబు | 
స్ఫు టితపదోత్సలభూవి. తా మృత తుల్య జీవనో వేతసరోవరంబు 

భే, పోషితవిచి త్రమృాగరాజభూవీ,.తంబు, చమరికస్తూరికామ్భృాగనసంకులంబు 



యుద్ధ కాండము. ర్ట? 

వె త్రరథనందనో ద్యానసన్ని కాళశ,మగు మహో దాష్టన మొకటి సాంపలరలోని యొ, 
రురు హూనునుంతు6డు భరతునిం జూదుట. శుఢురా 

వ ఇట్లు మహో ద్యానంబు సొచ్చి తన్మధ్య దేశంబున. 8129 

నీ జడలగుంపు ధరించి శ వాలయుశనూర్యతన యాలవహారిభంగిం దనరువాని 

నెతీమించి పసిండిజన్నిదముదాల్చి తటిత్సమేత మేఘముమాడ్షి. మెజియువాని 
వల్కలంబులు గట్టి వనరాజిరంజిత నీలాచలమురీతి నెగడువాని 

నలు చెప్పం నృష్టాజినము దాల్చీ నీలాభ్ర కలితాంబరములీల, గ్రాలువాని 

తే, మౌని వేషంబు గ కొని నహితధర్శయు క్షి నాశ్రనువాసి యై యున్నవనానిం 
గార్భ మాలిన్యలకీ తకాయుం డై జన నాని ట్ర వ్యార్గీనమ తేజు జె నవాని,8180 

క్ నీర ర్య్యలచిత్తుని నియతుని, ధర్మ వి శారదునిం దనువుల చాల్చినసామో 

దర ముక్తి యం జూపక్టైడు, “ఫళ్తాత్తుని వళిని బుజునీ దాంతుని వాడి న్. 85181 

క్, దీనుని ఫరమూలాశను, మానధోనునీ రానునామమం త్రజపపరు 

న్థ్యానౌస క్త కచునస్కు_ని, దీనావనచణగు ణాభ్యు సీగుణయు కు కున్. 8182 

చ, తీకలువచి శత్రరామచరణాంకిత పావనదివ్యు హే మపా 

దుకలు వురస్క_రిం చుకొని తోయధిమేఖల చేలువాని సే 

వకులను నాల్లువర్ణముల వారి స్వథర్శములందు నిల్పి నే 
ర్పుకలిమి సంతతం బరసీ ప్రోచెడువాని నుజోనుభావునిన్. 3188 

శా, కాపాయాంబరధథారు లై విమలు లై కౌతూహలం బొప్ప ని 

రోష ల్వారపురోహి తం ల్సుగుణసంస్తుత్యు ల్సుమంత్రాది కా 
శేపామాత్యులు చుట్ల నుండి మిగుల సీ ళవృశ్తాంతము 

న్మావీ.0పం దగుభంగి వారినడుమ న్పాగొప్ప నాసీనుం డై, 3184 

చ, కడిమిమెయి న్రఘూంత్తే తముండు కానకుం బోయి చతుర్ష శబ్దము 

ల్క_డచ నె నమ్మహాయళుండు గృ గృమ్మణ వచ్చెడు జాడ లేదు నే 

నుడుగక యన్నమాట మది 'సుంచానా కేదొ యటంచు దీనుం డై 

యడలుచు నున్నవాని సుగుణాభిరతు న్భృరతు న్లనె న్య హీన్, 8185 

వ. ఇట్లు సముచితంబుగా సందర్శించి, 8186 

క్, తక్కక రామునిగూపం, బక్కజముగ నతనిరూప మచ్చ త్తీనయ 

ట్లాక్కటి యె యుండుట గని, గ్రక్కున నద్భుతము ముదము గడలుళొనంగన్ + 

చుల్ల సానుమంతు డు భరతునకు రామాగమనంబు చెల్బుట. విషం 

వ ప్రీయవచనళీలుం డగునమ్హారుతీనందనుండు నిటలతటవిన్య స్తపుటుం డ్రై పర 

మూానందసంపాదకం చె నమధురవాక్యంబున ని ట్లనియె. “818 

చ, అనఘచరి త యెవడు జటాజినము బరియించి దండకా 

వనమున కా చెవగ్గనివివాసనము న్షలపోసి యాత్మలో+ 

జెనువగం బూని నీవిటు తవీంచెద సారఘురాము ల జెంతయు 



ద్రిక్టర్ర గోవీనాథ రామాయణము 

ననకుశలంబు 'చెల్పు నని తప్పక నన్నిటం బంప వచ్చితిన్. 8189 

జ్, రాముడు జన్యరంగమున రావణు జుంపీ కృ తాస్థం జై రహ్ 

న్య్ఫూమితనూజం జేకాని సమున్నతవానరసె న్యయుక్తుం డై 

రోేేములనమూ ర్తి లక్ష్ముణుండు గోల సుఖస్థితి నేగు చెంప నొ 

పామనతీకునమూరయుతుం జై నపురారి క్రియం జెలంగుచున్. 8140 

కే, జంభ కొసను గూడినశచివిధమున. 

జం ద్రు( గూడినరోహి ణిచం దమునను 

రామచంద్రుని గూడి యాభూమిపు త్రి 

ముదము దీవింప వచ్చుచున్నది మహాత్మ, 8141 
క ధీరో త్తవు నీ విప్పుడె శ్రీరామునిం గలసి మెలసి శీఘ్ర ంబున నీ 

దారుణశోకము విడిచెదు, వారక శుళ్తాన్య మైనవ,స్ర్రము బో లెన్. 8142 

చ. అన నిని కై కయీతీనయు' డ ప్రతిమష్రునుదాబ్టివిచిక 

ల్మునుకొని తన్ను. గప్పికొన మోవావశంబున నూరకుండి యం 

శ నొకముహూ ర్హవేళ కటుతప్పక కన్నులు విచ్చి మలం గ 
ల్పనగముభంగి నున్న ప్రియ వాదిని ధీరుని వాయుపుత్రునిన్, 8148 

ఉ. చూచి ముదంబు నొంది పరిశుద్షకుశొజిన వీరి నుండి 'వే 

లేచి సుభామయో కుల వళీముఖవర్యు బహూకరించి హీ 
మాచలదీరు డామనుకులా గణి హా స్థేకరాభవా సము 

ల్సాంచి ప్రియత్వే మేర్పడంగం జయ్యనం గౌయిటం జేర్చి వేడుకన్, 8144 

రురు భరతుండు హనుమంతునకు ఇహుమతు లొసంగుట. చురుం 

క, ఆనందబాప్పధథారల(, దా నెంతయు. దడిసి పిదప దరుచరవళు నె 

మ్మే నంతయు దడుపుచు నృప,సూనుం డిట్ల నె శీరీషసుమమృదులో _క్లీన్ . 8145 
క, చేవనజగంబుననుండి మ,సోవా తృల్యంబు మెణియ నరుచెంచినయా 

'జేవతవో మనుజుండవో, ధీవర నీవిధము నాకు చెలియం జెపుమా. 8146 
చ. ప్రియుమున నిట్టిసత్సి) యము వ్రీతి దలిర్పంగం జెప్పినట్టినీ 

కయుతగజంబులు నృతసహస్తహాయంబులు లతగోవులు 
నృఠయుతనుణు ల్వీరాభ రణ భాసితలం గులనీలసౌకువూ 
రాయుతేలం జరిద వక్ర ల బదారు[ర( గనస్టల హేమవర్షలన్. 8147 

క, ఇచ్చెదం గైకొను మో నని యచ్చుపకం బలికి భరతుం డతండును దానుం 
జెచ్చెర నాసనములపైె, మచ్చిక గూర్చుండి రపు డమానుషలీలన్. 8148 

స్మ బ్రివి్యధంబున న స్రాసనంబులయందు సుఖాసీను లై నయనంతరంబ భ్రాతృ వత్సలుం 
డగుభరతుండు రామస మాొగమన, శృవణసంజాతసొం ద్రానందరనపోవీ.తస రాగం టో 
గుం జై వెండీయు హనుమంతు నవలోకించి యి టనిరు. 8149 ఓ 

ళా 

సీ, అనఘాత్త్య మన్నాథుం. దై న రాముండు ననంబున “కేగి పెక్కు వోయనముల యె! 



యుద్ధ కాండ ము. 859 

నొనందకర మైనయమ్మహాత్సునిశు భవా ర్త ర నేం డేట్టు నీవలన వింటి 

మని యున్ననరునకు నుహి  శతాబ్లములెలో ఘనత రానందంబు గలుగు న నెడు 
జనవా ర నేంటికి సత్యార్థ్ మై మె తో వీవులస మాద మావిర్భవించే 

. నృవులకు వనాటులకు సఖ్య 7 మెట్లు XDి౫ 

నేమికారణమునం గల్లై చెందు గై 

నంత యును బీతి నెటేంగంపు మనినల బవన 

తనయుః డవిగిభతోడ నిట్ల్టనుచు. బలి'కె, 9150 
“రురు సానుమంతుండు భరతునకు రామునిన్ఫ త్తాంతమంతయుం చెల్పుట. రైథం- 

నృపతి కై కకు వర మిచ్చుటయును కాము డెలమిం గాననమున కేగుటయును 
దనయళో కమున మాతం డ్రి చచ్చుటయును దూత-వోదితుండ వె తొడరి నీవ్ర 

చనుచెంచుటయును రాజస్టములై కొనక చిత్ర కాటాచలమున శేగుటయు రామ 
భద్రుని డు భ కం దబ్రాగ్టించుటయు నన్మూహాత్ముండు ధ ర్యాత్తుం డగుటవలన 

. రాజని ముంగీకరింపక రా ననుటయు, వరుస న త్చాదుకలు నోనివచ్చుటయును 
నృపకులో త్తమ యింత యు నీకు దెలిసి, యున్న చేకద యవ్వలియునికి వినుము. 
న్న పకులశేఖరా పురికి నీ విటు వచ్చి నవీవ్మట న్న నద 

జగ్గీపతురగోస్ట్రగోవృన భవీరవినుక రి తవృతు, వండ మె 
విపులభయ ప ప్ర వేగహతవివిరవన్యమృగ ప్ర పకాండ మై 
యపు డలచిత్ర ఏ స కూటవన నుంతయుం చాజపి యుండె నేంతయున్. 8152 

. అకలంశేందుసమాననక్తం డగురామాదీశు( డచ్చోట ని 

లక భార్య్ర్యానుజయు క్షు కం జై భయదకోలవ్యామ్ట వేదండళ 

ల్యకభ ల్లూకమృ గేం ద్ర ద ఛీవణము నుద్య శ్చా0ంకు శాఖావిసా 

రికుజాతం బగుదండశోవనముం జేర నూ్యూర కేజంబునన్. 8158 
.ఆయడని న్విరాధుండు న గాభశరీరుండు రాతసుండు నా 

గాయతసత్తుం డంబుదనిభార్భటితో భయదాట్టవోసుం డై 
డాయంగ చేగుదెంచినం గడంగి నదత్క_రినట్ల యమ్మహో 

కాయునిం ద్రుంచి రాముడు నిఖాతమునం బ శవై చె నుద్లతిన్, 8154 

. ఈవిధి నద్భుతకర్య ము, గావించి మహాత్మ లే లై నకాకుళ్ట్సవరు 
లాషవిరి శరభంగమునిక, పోవనమండ లము పేరంబోయురి సెలుచన్. 8155 

. ఇట్లు సా యాహ్నాసనుయంబుస కు శరభంగునిరమ్యా శ్ర శ మంబు సేరం జని*8 158 

ఆముని చే. బూజతు లై, భూమద్యుతు లతండు దివికి. బోయినపిదప “ 

న్ఫూమిోశసుత సుతీక్ల్ను, హామునిరమ్యాా శ్ర మమున కరిగిరి వరుసన్. 815% 

. ఆజటివర్యుం డిచ్చిననముహాపచితిం సోని యవ్వనంబులో 

రాజిలుచున్న సరస్టమునిరాజుల6 గాంచి నమస్క్రించుచు 

న్దేజ మెలర్పం గుంభ భవదివమునీం ద్రుని పాలి శ్తేన్న త్ర 
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త్పూజనము ల్లహించి నరవుంగవు లెంతయు వ్యాష్టచిత్తు లై. 8158 

శే, ఆయగ స్ట్యునివలన దివారియుఢథములు, వడసి గాతమిోనదిచెంత వజలుపంచ 
వటి ప్రవేశించి మువ్వు రచ్చట వసించి, యుండిరి పలాశళాలలో నుత్సుకముగ, 

ఉ. అంతట నొక్కనాం డొకనుహాసురి నూర్పణభఖాఖ్య వచ్చి తా 
నెంతయు. శుద్ధ యై వెస నుహీతనయం గబ ళింపం బోయినం 

బంతీ మెలర్చ లక్షుణుండు ఖ్రాతృని యోగమున న్టితాసిచే 
వింతగ దాసినాసికయు వీనులు గోసి విభాపం జేసినన్. 8460 

మ, అలుక న్హానవి ఘోరనాదమున నా హో కారముం జేయుచు 
నల మొప్ప న్వడిం బాజీ యచ్చట జనస్థానంబునం దున్నదో 
ర్చల తాలి న్లరనామరాతుసుని శుంభొద్వో క, మాటోపుని 

నృలనంయు కుని జేసి దారుణగగిం బం పెళ రణార్థం బూగిన్ , 8161 

చ. అసమున రాము. డొక్క_(డు మహాళనితుల్యశిలీముఖంబుల 

చన నిగిడించి యా భువనవిశ్లు తులం బదునాబ్లు వేలర 

కనుల భుజూబలాధికుల. గల్మషుల న్మఖవిఘ్న కారులం 

గసిమనీ చేసె నొక్క త్రుటికాలములోన నుహోద్భుతంబుగన్. 8 162 
జ, దానవవంశవర్యు నతిదర్పితు దూవణువై రిదూపషణు 

న్లోన నమోభువీర్యు నరిదుర్చము రాతునశకేఖగు న్ల ౯ 
జూస్టనినద ప్రక ంవితమహాద్రిశిరుం ద్రిశీరుం దగం జన 
స్థాననివాసులం దునిమె దారుణభొంగి నునాంబకంబుబన్. 8163 

వ. ఇప్పిధంబున నర్ధాధికముహూ రమా త్ర బున కద్దోపాచరుల నందటి నిశ్నేషం 
బుగా రూపుమూవీన, 3164 

ఉ, ఆవిధ మంత గన్లాని రయంబున రావసి లంక శేగి ర 
తోవిభుం కై నరానణునకుం దగం జెప్పిన వాం డమర్షి యై 
పావకుకై వడిం గనలి పాపమనస్కునిం దాట శేయుని 
ద్దేవవిరోధినిం బనిచెం చెంపుమెయి న్వెస వారియొడ్డకున్ , 8165 

ఉ. వాం డటు రత్నచిత్రితసువర్ణ మృ గాకృతి నొంది బల్విడి 
న్వేడుకతోడ నవ్విపిన వీథి జరించుచు బేవిచి త్తము 
న్లోడ వారించిన నృమని తొయ్యలి రాముని. జూచి యీమెకం 
'బేడది నామనంబు వారియింషిడుం. గంటివె నీవ ముంగలన్, 3166 

ళా,ఆహా యెంతవిచిత్ర మిమృగము నుద్యత్పీ?8ితోం బట్టి తె 
మ్మా హీంప న్మనయాక్రమాభరణ మై యొస్పారు నంచు నృము 
'త్సాహం బేర్పడం బల్కిన న్విభుండు కాంతావ్రేరితుం డై సుస 
న్నాహం భబొప్పంగ నేగె నమ్మెకమునెంట నృద్ధనుష్పాణి మె, 8167 



క్, 

క్ 

యుద్ధ కాండ ము. 341 

కొ.ఈచందంబున బోయి రాముడు రయం జేపార దాని నల 
ప్రా చుర్భంబున బట్ట "లేక కడుదూరం వేగ దోపాటమా 
యాణాతుర్య మటంచు నెంచి పటుశౌర్యస్ఫూ ర్తి శోభిల్ల మా 
రీచు న్నీచుని ఘోరశాండమున ధాత్రిం గూల్చె ్ప నత్యుద్ధతిన్. 8168 
ఆతాటకాసుతుం డీ,రీతి శ రాలీఢుం డై ధరిత్రి, తిం బడి ప 

సీతా హో లతుణ యని, యాతతముగం బేరుహూనుచు నసువులు విడిజెన్.8169 
ఆనినదము విని యప్పుడె, జూనకీపనుపునం బ్రతొపసాంద్రుండు సుమి 

శత్రానందనుండు కౌస,ల్యానందను సేమ నురయ నరి౫ం చెలుచన్, 8 170 

శాొ,ఆలో రావణు. డేగసబెంచి కుటిలుం జై భౌముం డజారోహీణిం 

బోలె౯ జానకీ బల్మిం గై కొని జగంబు ల్లోయం దద్రతయణా 

లోలు న్య ద్దు జటాయువు న్వివాగపాలుం ద్రు దుంచి 'మంటం జ నెక 

శేలాగ్రంబున నుండి యేవురు కపుల్ సంభ్రారతు లె చూడంగన్, 8171 
ణా, ఈరీతిం జని లంక సొచ్చి దనుజాధీళుండు హేమాచలా 

ట్, 

ట్, 

క, 

చ. 

వ, 

కారాగారమునందు డించి మృదువాక్యప్రాఢిం శ్రా వ్రాక్థించి దు 

ర్వారప్రోన్టతిం ద న్లణింపక తృణప్రాయంబుగా నందీ న 

నె నై షరళ్యేంబున ' డాంచె నిమ్మటమున న్నారీశిరోరత్నమున్, 8172 

రామన కేంద్రుం డీగతి నరణ్యమునం బటురౌద్రభంగి మా 

యాచ్బుగపొపఛారిని నిశాటుని గీ టణంగించి ౩ వచ్చి సు 
'శామసమాను( డా శ్రనుపదంబున జానకీం గాన శెంతయు 

న్ఫీమతర ప్రశ్“కపరివీడితుం డై యనుజాన్విశంబుగన్, 81178 
ఆవివీనంబునం గలమహోాద్రునుము ల్నగము, ల్నికుంజము 

ల్బావనగాతమినదియుం 2 బవ వ్యనిబద్ధజ లాశయంబులు 

న్ఫ్భూవరుం డన్నియు న్పదకి భూమిజం గానక శోశద్ ను డై 

వావిరి మేదినిం బడినవాని జటాయువు6 గాంచె నొక్కచోన్, 3174 

అతడు వీతృసఖుండు గావున, జతురత సంస్కా_రవిధులు సలిపి మిగుల శా 

శ్వతసాఖ్య మొసంగి యనుజూ,న్వితు. డై యద్దేవి నడవి వెదకుచు గడంకన్. 

చనిచని యొక్కచో నమితీసత్తు్న మహావికృతాంగునిం గబం 
ధునిం గని వానిం జంపుటయు. దోడ నె దివ్యశరీర మళ్లు ౫ 

కొని యతం డింద్రలోకమునకు స్టనుచు న్షగ బుశ్యమూూ కమం 

దనువుగ నున్న భొనునుతు నర్ధిం గనం జను మంచు బల్మి_ నన్. 31176 

మహోశత్తా రా మభద్రుండు కబంధోపదిష్టమార్షంబున. బంపాపుష్కురిణి నధిగ 

మించి. 'యందున్నశ బరిచేత నర్చితుం డై జ విశాలసాలజాలం బె బె నబుశ్యమూక 
శే లంబునకుం జని వానరాధిపుం డై డై నస్కుీవునితో సఖ్యంబు గాంచె నంతకు 

మున్న బలనంతుం జై నవాలి చేత నీరస్తుం డై నసు గీ గ్రతుండును సీళఛావిశూాగ 
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దుక ఖతుం డగురాముండును సమానావస్థలు గలవా రగుటం వేని మనంబున 
బరస్పరసంబంధంబు గాంశీంచుచున్న వారు కావున నయ్యిరువుర కితశేత్య 
సంవాదంబున గాఢం బెనప్రణయంబు గలిగె నంత, 817 

క. బలవంతుం. డై నవాలిని, బలసూదనసుతుని నొక్క_పటుబాణముో 
నిల గూల నేనీ రవిజాన, కెలమిం గవీ రాజ్య మిచచ్చె. గప దళుకొ త్రన్, 

ఉ, రామునిసత్మ్భృ పం బభవగరాజ్యభము నొంది కృతాగ్ధ డై రహి 
న్ధానునిధి, వ్రియాత్త్మ్మజుండు దాశరథి వియపత్ని మైనయా 
భూమికుమారిక న్వెదకబుచ్చె ననేక సవా స్రకీశులం 
గామశరీకుల న్లిరిని కాశుల మారుతతుల్య వేగులన్ . 8179 

వ, ఇట్లు సుగ్చీవవ్రేరితు లై దశకోటి వానరులు సీతామార్లణవ్యగ్రు లై నలుబెన 
లకుం జని నేను వారిలోం గొందణు వానరులం గూడి దశ్నీణదిక్కు_నకుం జని 
వింధ్య నుహీధరస్రంత కాం తారసుందరకందరసానుకట కాధిత్యకలయందు వై చే 
హి నన్వేవీ.0చి యెందునుంగానక శముత్పిపాసా పరవశుల మై యొక్క చిలంబులో 
నికీ డిగ్గి మరలి వెకలు'తెజుం ౫టుంగక పరిభ్ర మించుచుండ మాకు గొండొక 
కాలం బతి క్ర మించె నంత నొక్క ్యయాగినిమహీ మంబున నమ్మవోబిలంబు చెలి 
వచ్చి సుగ్రీవభయభ్రాంతుల మై యుక్క_చోటం ట్రా యోపవేశనంబుం జేసి 
యుండ నప్పుడు జటాయువునన్న యగుసంపాతి యనువాండు మూారకొడకుం జను 
'దెంచి లంకాపురంబునం గలకావణునియశోకవ నం బులో జానకీయున్నదని చెప్పి 
యరిగిన యనంతరంబ పాయోసవేశనంబు చాలించి. 8180 

ఉ, వ నొకరుండ వానరుల కెల్ల 6 బ్రీయంబుగ నాత్ర వీరము 
నవ్లానుగం దాల్చీ మారుతసమానజవంబునం బన్నగారిచం 
దాన విహాయసంబునకు దాంటి వెన నృత యోజనం బు బం 
భోనిధి ను తరించి యటువోయి శ్రీకూటన గా గ్రృమండలిన్, 

చ, అతులిత హేమసౌధముల నంచితరత్నవిశాబశాలల 
న్వితతవిమాన రాజముల విశుతకాంచన వప్ర గోపుర 
ప్రతీతుల రమ్యుచత్వరవరంబుల నొప్పుచు విశ్వకర్శని 
రత మయి నాగపట్టణమురీతి వెలింగెడు లంకలోపసలన్, 

చ. అరుదుగ సయ్యశోకవనికాంతరముందు దురంతచింతచే 
మురువు దొజఆంగి యశ్రుకణపూరితలోచన యి గ శొంగ మె పా షా నిరుసమశోక వేగమున నీరధిలోన జలించు భారభ్ళ త్తరిపగిదిం జలించుచు వి కాకున మూటికి వెచ్చ నూర్చుచున్, 3188 ఆ. మలినపటముతోడ్ల మానినజడల్ోోడ, నొప్పు దూలి గుందుచున్న దాని రేణుజాలయు తశరీకంబు గలదానిం బుణ్యసాధ్వి జనకపు తిల గాంచి, 8184 కే, జననాయకు డిచ్చిన కాం, చనము ద్రిక గుజుతోసంగి సదమలనులి మై 
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యుద్ధకాండ ము, 

లన బతిజీవాం బంతయు, వినివించితి ఏను లలర వినయం 'జెనలోన్, 

శ్రా .ఆరామామణి విశ్వసించి పతివా ర్తాకర్ణ నోద్భూతవి 
స్తా రానందరసప్రబుద్ధవిల సత్సర్వాంగి యై మోము రా 

కారాజచ్చశిభంగి నాంపలర వేడ్క న్నన్ను. మన్నించి శం 

కారాహీ త్యముతో శిరోమణి యభిజ్ఞానార్థ మర్చించినన్'. 

శొ,దానిం చేకొని యేను వేల్పు లరుదంద ్రెక్యరాక్జీనిక 

స్థానం బై నయశోకకాననము విధ్పంసంబు గావించి డె 
ఈ్యానీకంబుల నాజిరంగమున బాహాళ క్రి మర్దించి ర 

వోనాథాత్త్మ జు నమునిం దునిమి సకోధుండ నె వీమ్మటన్ 

మ, గరిను న్యాంగశాన్నిజే మిగుల లం కాపట్టణం క ంతము. 

న్వరుస నృస్మము చేసి రాముముహీవా గీరి ంచి వేశ్వాడి ౫ 

మృజం బాథోనిధి దాటి రాముకడకు న్థానొప్ప చే తెంచి యా 
దర మారం దగ మానికం బొసంగి సీతోచే మముం 'జెల్పీతిన్. 

ఉ. ఆనృపవంశేవరున్దిండు ప్రియాకుశల శ్రవణాభిజాతసాం 

ద్రానుపమానవార్గ పులకాంచితవి గహ డై డె సుధారసం 

చొనిన చేల్చుమాడీ_ విగతాసుభయుం డయి వీతశోకుం డె 
మూానుగ నా కొసంగ నసనూన భుజూపరిరంభ ణం బొగిన్, 

వ ఇవ్విధంబున నాలింగనంబు గావించి యుద్యోగంబు సమకట్టి. 

చ. అలిగి యుగాంత కాలమున నద్నుతభంగి జగంబు 'లేర్చంగాం 

దలకొనినట్టిపావకువిధ బున రాశీసనాశవమందు ని 

శ్పృలముగం జి త్రము న్నిలిపి సర్వవనాట చమూూస మేతు. డై 

నలకృత సేతుమాక్షమున నల్వుగ నీరధి దాటి బల్వీడిన్. 

3: . అనిలోన నేను ధూన్రూతముం డాదిగ దై త్యవీరులం దునిమితి విక్కమమున 
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బలశొలి యగునీలు. డలప్రవాస్తుని. జంపె వన చరవిభుండు కుంభుని వధించె 

వాలితనూజుండు వజ దంస్ట్రాదుల బరిమాచ్చె సౌమిత్రి, శ్ర ధననుందు 

నతికాయళ కృజిదాఖురుల ( చెగటార్చె రామభ్యద్రుండు దుర్వారభంగి. 

తే, గలన రావణకుంభక రుల వధించె, నిట్లు విజయంబు ౫ కొని యింపు మణి 

నగ్నిముఖమున బరిళుద్ధ మైనయనవన్వినుతను చేకొని రఘుపతి యతిముదమున, 

చ. అనీమివవల్ల భుండు యము డర్హ వనాథు(డు ఛూల పాణీ యుకా 

వనజభ వుండు 'దేవమునివర్ణయుతంబుగ నేగుదెంచి చ 

య్యీన బవాుభంగుల నిీనుతు లర్థి నొనర్చిన నంతవారిచే 
ననుపమలీల దుర్లభము ల నవరంబులు గాంచి పిమ్మటన్. 

శే, చేవవిష్టపమున 'నుండి దిన్ఫరూప, ఛారి మై చను చేంచినళండ్రి, గాంచి 

పసులీంచి రణంబునం బడినకపుల, నెల్ల 
Sn WW 

8198 

గృమ్మణి బ్ర రికించ యింపు మాజి, 



844 గోవీనాథ రామాయణము 

వ, రావణానుజుం డై నవిఖీషణుని లంకారాజ్యంబున కభివీ క్తునిం జేసి ను గీ వవిళ్టీ 

rag 

పణజాంబవదంగ దాదిసుహృత్స మేతుం డై సీతాలక్ష్మణ సహితంబుగా. బుష్పక 
నామవిమానం బారోహించి కివ్కీ_ంధాపుర మార్లంబున గ్రమ్మజి భరద్వాజా 

శ్రమంబునకుం జనుబెంచి మునిసన్నిధియందు వసించియున్న వాం డమ్మహో 

నెల్లి పువయోగంబున నవిఘ్నంబుగా సందర్శింపంగల వని సర్వంబునుసవి స్త 

రంబుగా విన్నవించిన సత్యీం-బె నమారుతివచనంబు విని భరతుండు పరవమానం 
దరస ప్ర బుద్ధసత్తు వం జై యంజలీ గీలించి హూనుముంతు నవలోకించి యిట్లనియె, 

| పూ ర్వాచరిత పుణ్య పుంజ ంబు లన్నియు ఫలియింశౌం గా నేడు పవనతనయ 

నాకోర్కు లన్నియు నయముతో నేంటికిం బూర్జంబు లయ్యు నోపుణ్యచరిత 

నేడు గా నా కనిందితసర్వశుభ ములు సమకూడె నిచ్చట సాధువినుత 
నిరుపముం బె నమానితసౌనున స్యంబు నేండు గా సముకొనె నిర్శలాత్య 

. రఘుకులం బంతేయును చేడు రమణ శకెక్కె_ 

ఘనత సౌభాగ్యకీ రులు గలి” నేండు 
రాజకోటికి మిక్కిలి కేజ మస 

జొసనలేయుండు వచ్చినకారణమున, 8 (06 

, అని పలికి సత్యవిక్రముం డగుభరతుండు వ్రీతిమంతుం డై శత్రుఘ్ను నవలో 

కించి పరమానందకరం బగు వాక్యంబున నిట్లనియె, 8197 

, మననాథుం డగురాము. డిచ్చ టికి. బ్రేమ నవ్రచ్చుచున్నాండు చ 

య్య్టీన నానాపుర చేవతాయతన చై తార గారము ల్వీథులు 

నస్ధనవాదిత్రసు గంధ మాల్యముల శృంగారంబు గావింప వే 

డృ. నియోగింపుము యోగ్య లై ననరులం గాతూహలం బొప్పంగన్, 8198 

రుతు భకతునినియోగంబున రాజప్పురును లయో ధ్యా రాజమార్లంబుల నలంకరించుట,. చూ 

నుటీయు మపహోనుభావుం డగురామచంద్రు, నెదుర్కొనం జన వలయు స్తుతి 

పురాణజ్ఞు లైనసూతులును సర్వవై తాళికులును సర్వవాదిశ్రకుశలులును గణిక 
లును రాజపత్నులు నమాత్యులును హె నంబులును నీనాగణాంగనలును రాజ 
న్యులును బ్రాహ్మణులును శృేణీముఖ్యులును దక్కీనజనంబులును కధీసన్నిభ 0 

టైనరామునివదనంబు విలోకించుటకు శీఘ్రంబునం జనుబెంచునారుగా 
నియోగింపు మని పలికిన నతేండు తద్వచనప్ర కారంబున నమ్యైపనులకుం దగు 
వారల నియమించి రామాగనునం బెజీంగించి ,ప యాణంబు చొటింపం బం 
చన నందు. గొందబు వివమస్టలంబులు సమతలంబులు గావించిరి కొందు 
పరిమళో జీతం జె నకీతోదకంజీ దనికితి దకం౦బులు చిల్మరించిరి కొందజు లాజపుష్పుంబులు 
చల్లిరి పురవరంబున రా జవీథులందు. బళా కాధ్వుజంబులు నిలివిరి గృహోంగణం 
బులందు' రంగవల్లి కలుదీర్చిరి యసం బాధం ఖే నరాజమార్లంబు నుగంధమాల్య 



యుద్ధ కారడము. రెశీర్ 

వువ్పపంచ వర్ల రంగవల్లి కల నలంకరించిరి బహీ శ్ల్వారంబులందు రంభా స్తంభం 

బులు నాటి రంత, 8199 

తే, అర్భసాధకాకోకసిద్ధార్థవిజయ 
మంత్ర పాలకధృష్టీసుముంత్రవరజ 

యంతులు యథార్హయానంబు లర్థి నెక్కి 

యింపు సొంపారం బతిం జూడ నేగ రపుడు. 8200 

ఉ. పొందుగ ను త్రనాగములు భూరిక రేణువ్రలుం దురంగము 
ల్పగ్ధిందనము ల్యృహోత్షములు సచ్చిబిక ల్శక టాదికంబు లిం 

వొందంగ చెక్కి. సంతసము లొప్పెసంగం బురిలోనః గల్లువా _ 
రందణు రామచంద్ర నపు డర్థి నెదుర్కొన నేగ కెంతయున్. 8201 

క. నరవిభునిపత్ను లందజుం దజుచుగ యానంబు లెక్కి తగం గాసల్యం 

బరంగ సుమిత్రా దేవిని బురస్క_రెంచుకొని చనిరి పుత్రులం జూడన్, 8202 
క, వారిఖురశబ్లము రథ నే,మిరవము గజబ్బంహితంబు మేదుర భేరీ 

వరపటవా కావాళాదిక, వరవాద్యధ్వనులు మస వసుధ చలింపన్. 8208 
రథ భరతుడు సపరివారుండై రాము నెదుర్కొ నం బోవుట. శుభం 

వ. -ఇల్తెజింగున నయోధ్యానగరంబునం గలవా రందటు రామదర్శనలాలను లె 

పర మో'త్పాహాంబున నందిగ్రామంబునకుం జనుదెంచి రప్పుడు భరతుండు వార 

లం గలపికొని ధర్మ్మకోవిదోండు గావున రామపాదుకలు శిరంబున నిడికొనిళుక్ష 
మాల్యోషశోభితం బై న పాండురచ్చ త్రంబునుహేమవిభూపి.తంబులై నరా జార్ల 

వాలవ్యజనంబులును బరిగహీంచి యుపవాసకృశాంగుం డయున్ధినురామాగ 

మనసంజాతసాం డ్రానందరసపోవీ. తనర్వాంగుం డై చీరక అప్తాబీనాంబరధ రుండైై 

సాక ద్రాజర్షి యుం బోలె వెలుంగుచు శ్రావాణో త్తములును శ్రేణీముఖ్యు 
లును నణిజులును మాల్య మోదక హాస్తు 'లై నమంత్రులును ట్రాసశ_క్రిఖడ్గవా 

_స్తంబు లె నవీరభటసవా స్స ంబులును గాంచనావీడంబు ల నవాయంబులును 

శాత్రకుంభ విభావీ తంబు లై నమదవారణంబులునుబతా కావంతంబు లె నరథం 

బులును సాంద్ర ప్ర కౌరంబునం దన వెంట నరుగు బేరసచివసమన్వితుం డై శత్రు 
ఫఘ్నసహితంబుగా రాము నెదురొ_నం జబోవుచు. బవననందనుం గనుంగొని 
యిట్లనియె, 8204 

ంఢుఢు హనుమంతుడు భరఠతునకు రాము(డు గమోపించెనని చెప్పుట. త్రుతిం- 

వనచరవంళవర్య రఘువరుస్ధీ(డు వచ్చెడుజాడ గాన మా 

వన చరవీరు లిచ్చటికి వచ్చెడుచందము దోంప చేమియుం 

నొనకొని. ఛ్యాత్రిలోం గపులకుం జలచి త్రము గల్లు నండ్రు నీ 

వనుపమలీల జూతిగుణ నుర్తిలిం గైకొని పల్మ_వే కదా, 8205 
ఉనా విని వ్రీతితో ( బనననందనుం డంజలీం జేసి యిట్లనుకా 

ల 
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చేవ కవిత్వ మూని యిటుదెల్పినవాండను గాను జూడు. డీ 
త్రోవ మహీరుహోవళి మధుస్తవ మై ఫబపం క్రి గల్లి నా 
సావిధనూనలీన ఖగనాదిత మై యటు చూడ నయెడిన్, 8206 

ఈ. రాజకుమార మున్ను సురరాజు వళీముఖు లున్న చోట థా 

శ్రీజవితాన మా త్తమధుదివ్య ఫల ప్ర సవ వశాండ మై 
రాజిలుచుండు( గా కని వరం బొసలొ న్మణి వెంటనే భర 
ద్వాజమునీంద్రుం డట్టులె ముదం బలరం గృపంజేసె నెంతయున్. 5201 

క, మున్ను సబలుండ నగునీ కున్నతగతి నమ్మునీంద్రుం జొనరించినసం 
పన్నత రాతిథ్యము విని, యున్నారము మౌనిశిష్యు లొగి నితింగింపన్. 8208 

క, హరిబల మప్పుడు గోమతి, తరించుచున్న దని బుద్ది దలంచెద విను మం 
బరవిథి నిండి ఇెలలౌడు, గుజబుతుగం బరివ్చాష్టకీశకోలాహలమున్. 3209 

క, మానుగ వాలుకినీనది, వానను లటుదా(టి యిపుడు వచ్చుచు నున్నా 
రోన్ఫపసుత యకిసాంద్రం, బె నెణిసినపాంసుజాలమడె గనుంగొనుమా 8210 

క, ఆలోకింపుము దవ్వులం గాలాంబుద మాకశకసమున. గదలినమాడ్కి_౦ 
జాలం జలించుచు నున్నది, సాలవనము ప్తవగ వాలశయచలితం జై. tall 

- పటుతీపంబున మున్ను పరమేస్థి. మెప్పించి ధనదుండు శీలి నెద్దానిం బడసె 
దారుణరణమున ధననాథుని జయించి దశకంఠ దై $c డెద్దాని? గొనియె 
రమణీయతరదివ్యరత్నదీధితులచే నతిచి త్రీమై యెద్ది యలరుచుండు 
మనసునకం కు గాడ్పునకంకు ముంగల సత్వరంబుగ నెద్ది చనంగ నొప్పుం 

శే,గామదం బెద్ది చిత్తానుగమన మెద్ది 
యట్టిపువ్పక మను దేవయాన మెక్కి. 
రాము డరు దెంచుచున్నాండు రమణితోజం 
జూడు మదె మింట శళిభంనిం జూడ నయ్యి. 82 12 శే.అని సమిరాత్త్మజుండు పల్కునంతలోన 
మణిసువర్ల రోచుల నభోమండలమును 
వెలుగ జేయుచు భానువుండలముక రణి 
నవ్విమానో_త్రమంబు డాయంగ వె, 8218 

ew 

ంధిథు భరతుడు పువ్చకారూఢు త న నీతౌ రామలక్షణులం జూచుట, ఛుథుం- 
ఉ. రాముని లత్ష్మణు స్షనకరాజకువూరిక నవ్విభీషణు 

న్దదునిధి పియాత్యజునిం దక్కి నకీశులం గీశవత్ను లం 
(బ్ర వుడలిర్చ్పం గన్లొని ఫురిం గలస్ర్రీయువవృనద్ష బాలక 
లాముజవాజియానరథ జాలము డిగ్గిరి సంభ్ధ మంబునన్. 8214 క, వారలహార్ష సమోరిత, భూరినిసాదంబు తూరర్ణిములభూోవణ వు భారివిలోకనవర్డి త, నీరథినిస్తనముభంగి నింగి. ఇగ oa 14 



యుద్ధ కాండ ము. 847 

కే, మంత్ర పాలసుమంత్రాది మం శ్రివరులు 
పూర్ణ జై వాతృకుని. బోలె బుణ్య చరితు 
రామభద్రుని వీశీంచి వృమద మెసంగ 
వాహనంబులు డిగ్గిరి వరుసతోడ, 82.6 

చ, భరతుండు భ్రాతృవక్సలు (డు పాయక లక్ష్మణజానకీయుతుం 
బరమపవిత్రమూ ్టి సరిభంజను భానుకులాబిసోము ధో 
ర్యరతుని సత్యసంధుని విమానగతు న్రఘువర్యుం గాంచి బం 
ధురవినయంబు వార్ష ము కుతూవాలము న్మ్శది నుప్పతిల్ల ( గన్, 8217 

చ, ఎదురుగ నిల్చి ఫాలమున నింవుగ నంజలిం చేసి న ముండై 
త్రీదశేనగాగ భాగమునం చేజము మాజుఘనంబుమాడ్కి. సాం 
పొదవ విమాన రాజమున నుజ్జ్బులభంగిం జెలంగురాముని 
న్వదలని వ్రేమ. జూచె రఘువర్యుండు కన్నులగర్వు దీఆలోన్. 8218 

తేనై జయంతాగగతుం డై నవ జ్ర పాణి 
యనువున 6 జెలంగురామభ ద్రునకు నుదయ 
పర్వతాగృంబువై. దోంచుభాస్క్రునకుం 
బోలెం జూంగిలి మ్రైైక్కె నప్పుగుషవరుండు, 8219 

లే, అంతలో. బుష్పకవిమాన మబ్లినడుమ, నుండి తీర్థ దేశంబున కున్నతగతి 
నరుగుదెంచినపోతంబుకరణి గగన, చేశముననుండి చేర చేతెంచె నపుడు, 8220 

రురు ఛరకు(డు రామునకు నమస్కరించుట. శుఢుం- 

వ అంత నారామచంటద్రుండు సమిీపగతు లై నభరతాదులం జూచి రయంబున 
నుహీతలంబునకు డీగ్గు మిని విమానంబున కాజాపీంచిన హంసయు క్రం బైన 
యమ్మవానీయవిమానంబు గగనంబున నుండి పుడమి కవతరించిన నప్పుడు సత్య 
వికృముం డగుభరతుండు సంభ్రమంబున విమానం బెకీ_ రామునిసమిపంబు 
నకుం జని యమృహోత్తుని చరణంబులు చిరంబుసోంకం బ్రుణిమిల్లిన నద్దయా 
ళుండు ముదితుం డె చిరకాలంబునకు సంలబ్ధుం డై నభరతునిం గ్రుచ్చి యె శ్రి 
నిజోత్సంగంబున నిడికొని గాఢంబుగా నాలింగనంబు చేసి యానందజనకంబు 
నై నప్రియవచనంబుల గారవించె నంత భరతుండు వె దేహి కభివాదనంబు 
గావించి కృత ప్రణాముం డై నలత్షణునిం బరివ్వజించి సంభావించి పదంపడి 
స్కుగ్రీవజాంబవదంగద మైందద్వివిదనల నీలబువభ నుకేణగజ గవయగవాథ గం 
ధమాదనళరభ పననవిభీషణాదుల నందఆ వే శ్వేఆం గవుంగిలించియాదరించిన 
నవ్వానర శ్రమను లందజు. గామరూపులు గావున మానువరూపధరు లై యా 
నండవిశేషంబున భరతు నభినందించి కుశలం బడిగి రంత. గె శేయీసుతుండు 
స్కుగీవు ననలోకించి యిట్లనియె. 8221 

క, మోనంటిమితు, లెందును. మానాగికీ దొగరన తంగ అంగి లా 
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వ, 

నీ వైదవవాండవు సుగ్రీవా సౌవ్మాదముచే సఖత్వము గలుగున్, రిణిన2ి 
. అని పలికి విభీషణు నవలోకించి, 8229 

. రాతసవర రఘువర్యుండు, రాతుసుల వధించి జనక రాజకు మారిళా 
దతతం కొను కెంతయు, నమయభుజళ క్రి నీనహాయత్రం గా బే, 9994 

అని సాదరంబుగా నభినందించె నంత ళత్రుఘ్నుండు చనుడెంచి రామలత్తణు 
లకు నమస్కరించి పదంపడి వై దేహికీం బణమిల్లిన నక్కు_మారుని గారవించిరి 
తదనంతరంబ రాముండు తల్రికడకుం జని శోళకర్శిత యె యున్నయ దేవికి 
వార్ష ౦బు6 బుట్టించుచు వినయంబున నమస్క్క_ారంబు గావించి పదంపడి సుమి 
శ్రకుం గై శేయికిం దక్కి నజనయిత్రుల కందజుకు వే శ్వేఆ ప్రణామంబుం జేసి 
పురోహితుని చరణంబుల కభివందనంబు గావించె నంత, 9298 

= పురజనము ల్నిటాలమునం బొల్పుగ నంజలిం జేర్చి రాఘవే 
శ్వర కరుణాసముద్ర నృపచంద్ర మహాత్మ కృత వృతుండ వై 
వరయళ ముంది సేమమున వచ్చితి వే యన వారియంబజలు 
లృరసమతిం బ్రఫుల్లకమలంబుల, జో అ. బరి గహీంచు చున్. 8226 

దు... భేరతు డు రామపొదుకలను రామునివచరణంబులకు. దొడుగుట. శ్రీఢుం- 

. వారి నందజి నయ్యె తెతింగుల సంభావించె నప్పుడు. 8227 
. భరతుడు హేనురత్నమయపాదుక లెంతయు జానకీమనో 
వారుచరణంబులం దొడిగి యంబలి చేసి మవోనుభావ టే 
మ్మణి బురి శేగుదెంచినన్ఫ పొలుని నిన్నిటు గాంచినందునం 
బరువడి నామనోరథము పండెం గృ తార్థుండ నైతి ని త్తణిన్, 8228 

- నీ దగురాజ్యు మిందనుక నీపృథు తేజము నాశ్రయించి మ 
రాష్టదలు దప్పకుండ నయమారంగం బ్రోచితి నింక దీని న 
త్యాదరవ్భ త్రి. జేఖొను మహాత్మ వురంబు బలంబు గోష్టో 
శాదిక మంతీయు న్షశగుణాధిక మై యలరారెం జూడుమా. 9229 

. అని పలుక నపుడు భరతుని, వినయోా కుల కబరి దైత్యవిభుండును భాస్వ 
_త్తీనయాదికపులు కన్నుల, ననువుగ చాపవ్పములు నించి రతిమోదమునన్. 

. అంత నారఘువర్యుండు భ రతునివినయ వాక్యంబుల కలరి యతనిం గరంబులం 
దిగిచికొని యంకతలంబున నిడికొనియై న్యసమేతంబుగాం బుష్చుక ంబుతో (గూడ 
భరతా శ్రమంబు ప్రవేశించి యందు విమానంబు డిని దాని నవలోకించి నీవు 
కుబేరునిపాలికిం జని తద్వళవ ర్రీ వై యుండు మని యాజ్ఞాఫీంచిన నను శ్రమం 
టై నయద్దివ్భ యానంబు మనోజకంబున ను త్తరాభిముఖంబుగాం జని ధనదాల 
యంబు ప్రవేశించె విమానంబు చనినయనంతేరంబ రామభద్రుండు శక్రుండు 
బృహస్పతికింబో లె స్వానురూపుండై నవసిమున కభినందనంబుగావించియమ్ముని 
పుంగవునితోం గూడం బృథగాసనంబున సాసీనుం డయెం నంగ ౫ శేయాం 



యుద్ధకాండ ము. 849 

నందవర్ణ నుం డగుభరతుండు శిరంబున నంజలి గీలించి సత్యప పరాకృముండును 

జ్యేష్టు౦డు తగురామచంద్రున కి ట్లనియె, 8281 

ఒంరుర్థూ భరతుడు రాజ్యంబు గై గైకొమ్యని రామునిం ట్రైర్భి చుట, రుం 

సీ రఘుకులో త్తమ నీవు రాజ్యుంబు విడనాడి కానకుం బోయినకతన నస 
దంబ నీవేం జాల నర్చిత యయ్యె మున్నలచి త్రకూటాద్రియందు మాసం 
బ్రీతి నర్పించిన సృథురాజప మెబ్బంగి న్యాసహాపంబున నాకుదత్త 
మయ్య నవ్విధమున నర్ధిం గృమ్మణ నీకు నిచ్చెదం గైకొని యేలు మివుడు 

కే.జగతి ననహాయబలవదుకుంపు చేత, విడునంబడిన భారంబు బల్విడిం గిశోరి 
మోన జాలని చందాన నీవు డదాల్పందగినమేదినీభర మేను దాల్చం జాల,8289 

చ. ఉదకరయ ప ప్రగీడిత మహోన్నత నేతువుంబో లె భిన్న మె 
సిదిలము నొంది హీనదశం జెందిన యీమవానీయరాజ్యుముక్ 
సదమలబుద్ధి నీ కిపు డొసంగితిం జేకొని ధర్మ పద్ధతి 

న్వదలక పౌరజూనపదవర్షము సంత సమంద చేలుమీ. 8288 
ఆ, అశ్వగతి ఖరంబు వాంసగతిని గాక, మనుసరింప లేన్యట్లు నిఖల 

భువనకర్త వగుచు౯ బొగడొందు నీమార్ల, మనుసరింపం జాల నధిప! యేను, 

సీ అనఘాత్య యంతేర్ల సృహంబున నాటినవృడ్ మంతంతకు వృద్ధిం బొంది 
కడుదురారోవా ప్రకాండ మై పువ్పీంచి ఫలనిచయంబు జూపక విశీర్ల 

మైన పలాకాండ్. యె నాటినట్టివాం డాతరుఫలము నెట్లనుభవింపం 

డయ్యె నట్లివు లోశానంద కారి వె భక్తుల భృత్యులం బరమహితుల 
తే, మమ్సుం బాలింపవేని యోమాననీయ 

చరిత యాయుపమానార్థ మెజటింగకొనలో 

నర్హు డవు తండి, చే వినుతాతిసుగుణ 
పాళియుతుండ వై సృజియింపం బడుటవలన. రికి 

మ.పరమ ప్రీతి నమాత్య రాజి వొగడం బట్టాభివీ. కుండ వై 

కర నస న్స ఎకుకాంతి లోకము వెలుంగ చ్రేయుమధ్యందినో 

సరుచిప్ర క్రియ భూరి కేజమున భాస్వల్లీల 'శోభిల్లుని 
న్నరుదోర క్ట నను లెల్ల జూచెదరు గా 'కత్యంతవార్ష ంబునన్, 5286 

వ, అలయక కొనలో 'ఖగమృగారవము ల్లగ నాలకించుచుకా 

మెలపునం గూర్కు_చు న్మరల మేల్కొనునట్టి శృమంబు వాయంగా 

విలసితకతూర్యు ఘోషముల వేణురవంబుల భూవణసీనం 

బుల మజే మాగధస్తుతులం బొల్పుగ మేల్కొను మింక రాఘవా, 8287 

రుడు రాముడు భరతే ప్రా ప్రార్థన నంగీకరించుట. .శుశుం- 

ను. .స్థీర యందాంక. జలింపకుండు నల హ్యోరిశ్చక మెంచాంక నం 

బరవీథిం జరియించు నందనుక భాన్వస్ట రవారాశీశం 
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కరజై వాతృళకళారదాభ్రతటినీకాండోల్లసత్కీ ర్తి వై 

సరసాగ్రేసర సర్వ రాజగమునకు౯ా స్వామిత్వముం బొందుమా, 8298 

. అని యిటు విన్నవింప విభుః డాభరతో కుల కిచ్చ మెచ్చి యా 
తని. గని. నీవు వల్కినవిధంబున నీఘనరాజ్యు మర్థిం గ 

కొనియెద నంచు. బల్కై నయకోవిదు. డాభరతుండు గామునిక్రా 
ఘనమతి ని ట్ల్రాడంబజిచి గృక్కున నాసితుం డయ్యెం బీర్రికన్., 9989 

అంత శత్రుఘు స్నునిపనువున నువాస్తు గగుశ్ణ శ్రువర్గకు లతినిపణులు రామునిం బరి 

చేష్టంచిర భరతుండును నుహాబలుం డల గుండును వాన శేంద్రుం డైన 
సుక్మీ వుండును రాశసేంద్రుం డగువిళీపణుండును సుస్నాణు లై చతుక్విధాలం 
కారంబుల నలంకృతు ₹ పం తదనంతరంబ శాముండు విశోధిశేజటామండలుం 

జె పరిమళ సవీలంబున నుజ్జనంబు గావించెనప్పుడు కొందబు నేర్పరు లగువారు 

రామభద్రు నలంక రించిన 8240 

రురు రాజపురుషులు రాము నలంకరించుట. చుధుం- 

. వృదయగతోడురాడ్రు చు లహీనగతి న్వెలి కుబ్బెనో యన 
న్పదమలచారు హా క్లికవిశాలసరం బటబరె న్షసగ్వియ 

న్నదిసలిల ప్ర వావాము ద్విధాకృత మై పడుచుండ మధ్యన 
రుదితకనభంబుమాడి,. నపు డొప్పె నురంబు తవంతరంబునన్. 3241 

చ. విలసిత తేజుం డై నరఘువీరుండు మేన ధరించునప్పు డు 

చ. 

శే, 

టం 

జ ఏలదురుచారు మా శీ కవిశాలమణీమయపహార ధా రలో 

పలం బతిబింబితం బయిన భాసురలోకము కుడీ సంగతా 

ఖలభువనాభిశంక గలిగించెం గనుంనొనువారి కెంత యున్ 3242 

అరుదుగ రాఘబోల్లసదురోంబరనుందు విచిత తృభావణాం 
తరగతవిస్ఫురద్బవాువిధస్సుటరత్నము లొసె ప్ప స త్రేజిం 
దిరముగ బుక్పం కృులగతిం బతకంబునం చావినట్టేనుం 

దరతీరవజ, మొప్పె  వికతద్యుతి నవ్విధుముండలాకృతిన్. 8248 

+ పస మిదం బరికింప నయె నపు డాభాన్వత్కు లాంభోధి రా 
జసముత్తుంగకటీర చేశమున రజ్యుత్కంజకింజల్క వ 
ర్స సవర్ణోరుసువర్ల చేల ములవర్షాకాల మేఘంబు వై 

నసమానద్యుతి నొప్పుగార్మెఆుగుచాయం జూడ్కి కింపారంగన్. 8244 
కాంచనవిచి శ్ర కటినూ త్ర కలితు డగుచు, సుంద రాకారు డా రాజనందనుండు 
చాల కోభిశ్లై నప్పుడు వంభవై రి కార్తుశపరీతనీల మేభుంబుకరణి. 8245 
చారువిచిత్ర దివ్యనుణిజాలవినిరి,తనత్కి రీట శే 
యూరవిఖాపితుం డగుచు' నుష్ఫకరాన్వయు. ఉఊొప్పె నప్పుడిం 



యుద్ధ కాండ ము. 851 

పారంగ ధాతుచి త్రితమహార్హ సువర్ష మయ త్రిశృంగ రే 
ఖారమణీయ మైనపలభఘన, రవీలనగరిబుచాడ్ను నన్. 546 

ను, కమనీ యాజ్ఞగిలరక్న కుండల యు గా ౫ ప్రోల్లనత్పద్ర, రొ 
గమణిచ్భాయలు గండభాగముల( దద్దండ డస్థలచ్భాయలు 

నృమతం దన న్యణులందుం గూడుకొని భాస్వల్లీల నా రెండునుం 

గమ మొప్పం బరికింప నయ్యై నొకవర్ణం బై నచందంబునన్. 8247 

శా,సామౌద్విమ్లువు తాను గావున మహీజా నేత సత్సుండరీ 

కాతత్వంబును శ్రీ నీ మనోవారతేయుక” పారణ్య చేలత్వము 

న్షతుత్వేంబు పి తొమహాతనుగురుత్వం బాత్తపద్తోనైన 

ద్వాతంబు నృ్బురుషో త్తమత్వమును మోదం. బాష దాల్చె న్రహిన్. 8248 

- చందనలిపాంగుం డై, యందముగా మాల్యభారి యె కౌసల్యా 

నందనుండు మెజిసె కారదు కందోడుపరీతనీలగగన ముమాడ్కి_ న్. 8249 

. శిరము దివంబు నాభిగతసీమ నభంబు పదంబు లుర్వి యె 
పరంగెడున ప్విరాట్పురుషవర్యు.డు రామవిభుండు గానం బ్ర 

స్ఫురితకి రట హారవరభూప.ణ బం బితలోక ముత్తటి 

న్వజలె దివంబువొడ్పున నభొంబు తెజింగున ధాత్రిక్లై వడిన్. 8280 

. మజియు నేకావళీమాణవకగు చ్చగుచ్చార్థ గో స్త సనార్థహా చేవద్భందతరళకలిక 

నత త్ మాలా పారిహార్యకటకోర్మి కాముద్రి, దే కాసారనపతులాకోటి ప ప్రముఖ నిఖల 

పరోహ్మారపరిమృ్భృతుం డై డె కామితఫలప్ర ప్రదాయకుం డై పువ్పఫలభరితం 

బై నక ల్పవృకుంబుచందంబున నందంబుగా ద్రైకాశించె “నంత. 8251 

క, ఆరాజపత్ను లందణు, గారవమున పహోరపటసు గంధసుమములం 
జేరి మహీపు త్రి కలం,కారము గావించి రపుడు కోడు హృద్యముగాన్. 8252 

కే సాధుగుణకీల యెనకాసల్య యపుడు, వుత్రలాలన గాన్రనం బొలుపు మణి? 

జారుభూపషణపటము లొసంగి కీశ, సతుల చ నలంకారయుతలం జేసె. 825కి 

జే, అంత శత్రుఘ్నుపనుపున నలసుమంత్రుం, డర్శమండలసం కాళ మైనదివ్య 

శాంచనరథంబు కరిశిశుకల్పహారులC, బూన్చిగొని తెచ్చి రామునిముందట నిడె, 

వ కళ్ళాణగుణసాంద్రుం డై డైనరామచంద్రుండు సర్వాంగశో భనం టై బై నయమ్హ్మహ 

నీయరథంబు సముచితుబుగానారోహించి యుదయమహీధరళిఖ రాగ్ర గ గతనేవా 

సృకరునిసొంవున దివ్యవిమానాథిరూఢుం డై డై నసహస్రామనిపోలికి బువ్చక 

నిమానాధిగతుం డై నరాజరాజుసొబగున నభిరామదర్శనుం డై కేజరిల్లుచు 

నయోధ్యాభిముఖుండై. చనియె దివా్యాంబరాభ రణమాల్యాను'లేపనాలంకృతు 

లై శుభకుండలభావితులై ను గ్రీవవిభీషణులరిగిరి వరాభరణనంపన్న లై వానర 

శాంఠతలు సీతానహితంబుగా నగరసమాలోక నాత్సుకర్ణింబునం జని రటము 



8కి గోవీనాథ రామాయణము 

న్న యోభ్యాపురంబున రాజ సచివులుపునోహి తుంబురస్కరించుకొని యభిపే.కో 

పయోగిమంగళ దృవసంపాదనార్థం జిది కర్ణం బని యాలోచించిరి యశోక 

విజయసుమం శ్రా దులు రామవృద్దికాజుకు న గరవృద్ధికా అరుం గూడుకొనీ యా 

లోచనంబుగావించిజయార్తుండై క్వ రామునియభి చే. షే'కార్థం బెయ్యది క _రవ్యం౦బు 

దాని నంతయు మంగళ పూూరగ్టీకం ౦బుగాం గావింప నగు బని పురోహితునకుం 

జెప్పి రామదర్శనలాలసులె పురంబునిక్ష మించి భామునికడకుం జనుదెంచి రిట్లు 

గూడుకొనిన యశోకాదిమంత్రులం గూడి రామచంద్రుండు నతు త్ర నహితుం 

డై నచంద్రుండుంబో లె వెలుంసుచు ననంతవై భవాభిరంజతుం డై దివ్యరథం 

చారోహించి సా కితపురంబునకుం జనుసమయంబున. 8255 

శిరా రాముడు సపరివారుండై యమయోధ్యానగరంబు స వేశించుట. చురిం- 

సీ కమనీయగుణ గ ణాకరుం డె నభరతుండు కడు వేడ్క. హరులపగ్గములు వై 

శశ్రుఘ్నుం డప్పుడు శత్రశలాకం జైన తతపాండురాతేస త్రము ధరించె 

లక్ష్ వర్ధనుం జై నలత్ష్మణుం డభినవవ్యజనంబుం దాల్చి సాప్రపలర వినరె 

విధునిఫం బగునొండే వింజామరమునొని యలవిభీషణుండు ఇెన్నార ఏవ 

తే,నంజనాచలతుల్యశశ్రు ందయాఖ్య, దంతి నెక్కి నుగ్రీవుం డాచెంత నరిగె 

నవసపహా స్త నాగము లెక్క నయ మెలర్చ, మనుజరూపంబు ల దాని చనిగిక పులు, 

చ, నునతరశేంఖనాదములు కావాళ చేణుమృదంగవల్ల కీ 

స్షీనములు డిండిమధ్యునులు చా పత రాంక్ళవిశాల'భేరి కా 

నినదములు న్మహాపటవానిస్పనము ల్క_ర తాళ కబ్దముల్ 

మునుకొని గాఢభంగి మినుముట్టి సమున్నతి మోసి న _త్తజీన్, 8251 

మ, అనుమానింపక యీరఘూ త్త తముడు బేవారి నశాస్యు న, నణం 

బున మర్దించి జగ త్రయంబునకు సమ్హాదంబు గావించి స్ 

యనసఘుం జెంతమహోక్తుం 'డెంతఘునుం డాహో యంచుం గ్ ర్తించు బే 

వనికాయంబులసో త్రము ల ల్యధురవాన్హై ఏచిత్రి సె న్లివిన్. 8256 

ఉ. కాదన కీీఘూ త "శ్తమండు శౌనటం On 
వేడ మితండు వెండి పురికిం జనుదెంచెడు నేంటి మోదమే 

మోద నుటంచు జానపదముఖ్ల్టులు పౌరులు గూడి గాఢస 

మోదరసాబ్లిం జేలుచు సమున్నతి రామునిం జూచి రయ్యొడన్ 8259 

మః 'మణియు న్మం్మోత్తి పురోహీ తుల్ హితులు సామంతుల్ బుధుల్ సేవకుల్ 

గరిమ స్షివరథ స్తు డై పురికి వేడు న్వచ్చురామాధిపుం 
గరుణో చారునిం బూర్వశే. లశిఖ రాగ స్థోడు రాజు ంబ'లె౯ా 
“దెజ(గొప్పం గను తెప్ప వే, సేయక దష గ స్వీఖ్నీంచి ర ట్టందలున్. 8260 

జహవుతేయు' సతాకలంకాశమోమీత లగుక న్యలును 'భీనువ్రులును బాత రూపాతుత 



శే, 

చ, 

యుద్ధ కాండ ము. రిన్క్ 

హోదకవాస్తు లగుపురుషులును బ్రత్యున్షతులై పురోభాగంబునం బోన్రు చుండిరి 

చేదవేదాంగవిశారదులై నవప్రో త్రములుమంగళౌళీర్వాదంబులుశేయుచు రాము 
నిం బరి'వేస్ట్రించి చనుచుండిరి రూపలావణ్యవతు లగువారయునతులును దాళ 

స్య స్పికపాణు లగువై తాళికులును మృదంగ ప్ర ముఖనిఖల వాది త్ర ధరులును దమ 

తమవిద్యావై కౌారద్యంబుం జూపుచు బ్ర మోదంబుతో నగృభాగంబునం 

జనిరి చతురంగబలస మేతు లై సేనానాథులు వెనుక ముందజి నుభయపార్ళ సం 

బులం జాలు గొని పరమానందంబున నరిగిరి వందిమాగధసూతగాయకు లం 

దంద స్తుతివచనంబుల నభిసందించుచు. జనుచుండిరి కంచుకోన్నమధరు లగు 

సౌొవిదల్లులు సువర్ల వేత్రపాణు ల మ్రోల నడుచుచుండిరి యి_ల్తెజంగున 

రాముండు నయనాభిరాముం డే మంత్రి పురోహి తనామంత సేనానాథ ప్రముఖ 

నిఖలజనపరి వేష్టితుం డై నతశ్ర సహితుం డై నచంద్రునిభంగి వెలుంగుచుసు గీ 

వునిసఖ్యంబును హానుమంతుని ప్రభావంబును రాతసులబలంబును సేతుబంధన 

సముద్రలంఘనలంకాదహాన రావణవధాది కార్యుంబును మం త్రులకుం జెప్పి వారి 

నందజి. బ,మాదాశ్చర్యరసావిష్టచిత్తులం జేయుచు వానరుల మన్నించుచు 

శ్రాతృసహ్ తంబుగా సుందరమందగమనంబునం జని సముచ్చి/త ధ్వజ పతాకం 

బును సీ _క్షసమ్మార్లితపథంబును గృముకరంఛా స్తంభ రంగవలాస్టద్యలంక ఎంపి 

గృహోంగణంబును ట్రాసాదమాలావితతంబును నాపణ పృసారితనానావిధవస్తు 

సంపూర్ణ విషణిమార్లంబును హృష్టృపుష్టజ నాకీర్ణంబును మంగళ వాద్యాఘోవ. 

సన్నాదితంబును సర్వనుంగళశోభితంబును నై చంస్రోదయసమయసంవర్ధిత 

మహార్గవంబుపగిది నుప్పొంగుచున్నయ యోాధ్యా్య పురంబు ప్రవేశించి రాజమా 

రంబునం జనుసనుయం౦ బున. 8261 
2] 

అంర్రుర్లు పౌర స్త్రీలు మేడ లెక. భామునం జూచి సంతేఫీంచుట. రురు 

చలువలు గ ట్టి సంకునుదసౌరభ గంధ మలంది మాల్యము 

బలరం బురాంగన న్విలసదంఘ్రివిభాషణఘంటి కాధ్వను 

'ల్పెలంగంగ మేడ లెక్కి రఘుశేఖరుం గన్లొని సంభ్ర మంబునన్ 8262 

ఇతంజె పో కాంతారగతు లె నఖరధూష ణాదులద్రుంచిన యలఘుభిజుండు 

ఇతండె పో వాలిని హింసించి కపిరాజ్యు మినతనూభవున కిచ్చినభునుండు 

బతండె పో కపులచే నింపార సేతువు నబ్టీ పై ౬ గట్టించినట్టిచతురు 

డితండె పో సంగరవ్నీతి రావణాది దుషప్టాసురుల వధించినట్టిళూరు 

డితండె నుమ్మి లం కారాజ్యు మింపుతోడ, నలవిఖీమణునకు నిచ్చినట్టిమహితు. 

డీజగన్లోహనునిరూప మింపుతోడం గాంచు. డిప్పుడు కన్నులకర్వు దీ, 8268 

త్రపములు పంజెం గోరిక లుదంచితభంగి. జెలంగె జన్మము 

ల్పఫలత నొందె భద్రములు చాల జిగిర్చె సమ స్తనంపడ 



ఏరీశీ గోవీనాథ రామాయణము 

ల్విపులము లయ్యు నేడు రఘుపీరుని రాముని జూచినందునం 
జపలమృగాతులార మనసమ్మద మెన్వరి వైనం గల్లునేం 8264 

ఉ. భానుకులో త్తముండు మునపాలిటి భాగ్యము జానకీ ప్రియుం 
డానలీనారిభంగిం బీయమార వెలుంగుచు వచ్చుచుండ ని 

మ్మానిత రాజధాని యసమానశరత్సమయ ప్రదీ ప్పరా 

కానిశమాడ్మి_ నున్నయది కంటిరె కంటికి నింపొనర్చుచున్. 8265 

శే, రమణ నీలోక మిత్రునిరాకవలన ౧ బౌారజనచి_త్త్సశోకాంధ కార మణ 
మోముందమ్ముల కొకవింతమురును గలిగె, సాధుజనలోకతతి కబ్బె సమ్మదంబు, 

ఉ. ఆశలిగొన్న వేళం దగ నంగిలి యెండిన వేళ జెండ వై 
సోంకిన వేళ రోగములు సోంశకిన వేళ సుధాప్రవాహము 

నీక జలాశయంబు ఘననిష్ము_టము న్లలితొవధం బొగిళా 
జేకుతినట్ల యయ్యెం బురసీమకు నవ్విభురాక యి _శ్లణిన్. 82617 

వ. అని పెక్కు తెజింగుల వక్కాణించుచు నానందనముద్రలవారిం జేలియాడు 
చుండి రప్పుడు. 8268 

చ, నిరపమచం ద్ర కాంతమణినిల్షి తనిర్మలవార్మ్మ న్రదర్పణాం 
తరగత రామరూ పములు తప్పక గన్లొని మున్ను లంకలో 
దురమున యామినీచరులం ద్రుంచెడునప్పు డ నేకరూపముల్ 
సరగునం దాల్చు నన్నది నిజం బని పల్మిరి కొండ ఆంగనల్, 8269 

. ఉ, ఆతత శేత నానిలరయ ప్ర వికంవితనూతనోల్లస 
చ్చూతపలాశ తోరణము జూచి సమున్నతసౌధసంచర 
ద్భీతమృగాతు లయ్యధరటంబపల గృ సనస్పృహోభ రా 
యాతీశుకాలి యంచు భ్రమ మంది మొగంబులు ద్రిష్సీ రెంతయున్. 

శా. రాజత్ రభ చంద్రదీపకళికారాజి న్నివాళించి రా 
రాజూస్య ల్పురిం దీంగంబోండ్లు టీతిభృద్రాజు నృఘుశ్రేముని 
న్రాజతోో_మలశకాంఠిసంభరిత తారారాజచే నెంతయు న 
న్రాజాస్థ ల్నిళ లింపుతోడ థీ తిభృద్రాజు న్ఫ్సుమేరుం బలెన్,. 8211 

ఉ జాజులు నుళ్లెపువ్వులును సంపెంగలు న్నవమా _క్తికంబులు 
న్లాజలు వె డిపషల్లెరములం దగ నుంచి పురీకులాంగన 
ల్రాజకులావకంస ముగురామునిసై గడు వేడ్క జల్లి రా 
'రాజితకల్చ్పవన్లికలు రమ్యుసుమంబులు చల్లుకై వడిన్, 

చ. అనుపమవాద్టఘోపుము మహావిభవం బలర న్రథస్థుం కై 
మునుకొని పొరజాసపదముఖ్యులు గాల నిటు రాజీ 
థిని శశిధంగి రాం దగినధీరుండు రాముడు తాపసాక్ళతి 
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యుద్ధకాండము. 

న్వనమున కేగునాండు గనువారలదూడ్మికి నిం పొనర్భ్చు వే. 
శఇా.ప్రాసాదంబులమిందనుండి కనుజెప్ప ల్వ్రేయ కారఠాముని 

న్యాసిం దప్పక చూచునట్టిపుర కాం తాముధ్యగామ రృభా 

మాసందోవాము నేర్పరించుటకు సామర్థక్థింబు లే చెంత వే 
తాసంపన్నున కై న పీటం గల లోక్రే ణీలో న శ్రతిీన్. 

చ, వలను రాజవీథి నిరువంకల. చాంలీనపూగపాదపం 

బులకదళీమహీజములముం గల. జాల్లోని నిల్చి యున్నయం 

జలిగతదీ పపాత్ర, లగుచంచలనేత్రలు, _స్తంభనిర్తి తో 

జ్వలదురు హేమపు త్రి కలచందమనం గనుపట్టి ర ర య్యొడన్. 

మ. అతుల ప్రీతి నగేంద్రనందనికరం చాతీ స్రీయమంత్రాధి దే 

వత యోరామునిం సూడంగోంి బహుగే-పంబు అహీం దాల్చి స 

త్కృలి సేయం జనుదెంచునో యనంగ నుక్చే?మీంపంగా నయ్యె నా 
తత రామాంగరుచి చృటాచ్చురితతత్పొ రాంగ నారూపముల్, 

ఉ. వారక రామభద్రుపయి వ్రాలు నెలంతలదృకృమాజ మొ 

ప్పారె నభంబువు పెం గలసియాడుచకోరగణంబు భంగి సొం 
పార దమాల శౌఫ్రపయి హా త్తివఖంజనపం క్రిరీతి శం 

గారరనాస్టిలోనం దిరుగంబడువిానగణంబుకై వడిన్, 

ఉ. కమ్మునిపుష్పుసౌరభము కస్తురితావి పునుంగువాసన 
ల్రుమ్ముని రాజవీథుల బుగుల్కొౌ నుచందనధూ పగంధము 
బ్లగిమ్ముసతీతనూపరిమళంబును 7 "గ కొని ఘాణహోరి ౩ యె 

"తెమ్మెర వీచె వారయువతీనిటలాలకము లృలింపంగన్, 

చం అమరిన వేడ్క. నాడువెలయాండ్రు నయాభినయంబు దెల్పుచం 
దము గన నయ్యు నీరఘువతంసునిం బోలినసుందరుండు మి 

యమరులయందు లేం డని మహాతణ దర్శనకాతుకాగతో 

త్తమసురలోకవారవనితాతతి కవ్విభుం జూపుకై వడిన్ 

చ. అతులిఠత ప్త్రహేమరచితాం చితనిర్య లకుడ్యమధ్యుని 

రి ర తమణిజాలమధ్యమునం శ్రే చేను వసించి రఘూ త్తము నమొ 

తకగతిం జూచునట్టిమృదుధోతపటావృత మై యెన లేను యొ 

క్కతె గన నయ్యం బంకరువాగర్భముఖన్థితవాణి కై. వడిన్. 

ఉ, వాసవనీలనిర్మితేక బాటముమాటున నర్గ గాత్ర ము 

ల్లాసము విరాట గన్సడ విలాసముతోో దగ నిల్చి రాముని 

న్వాసవతుల్యుం గన్లొనెడుభామిని యొక్క తె పొల్చె నత్తటి 

న్భాసురలీల నీలభున పార ఏలసత్చ ఫభుచంచలాక్ళతిన్ , 

డెక్ 
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శా,సామోన్యాధన్రుం కొట రాముడు రహీ శ్థాననీయముం బాసి న 
త్రమోణం జరియింప నేగుతటి ఘర ర్యవ్యాా ప్రి ప్రీ నేన్ఫషీముల్ 

ప్రతీణద్యుతి శుష్కుపత్రకలన న్ల&ంవ రాకుండెం ద 

దగ్ట్రీతంబు ట్ల టన లె నృలోళకును మాచే జీత్రంబు చై య త్లజీన్, 9289 

ఎరు రాముడు రాజకుందిరంబు వ నశించుట. చుయుం. 

ఉ. ఆరఘువర్యుం డీగతి నుహావిభవంబున రాజవీథి నిం 
సార నితాతకీతంకటాకములం బురివారి నందజ [౯ 

వారక మూచుచుం జని ప్ర పృభా పృవిభాసితరాజమందిర 

దాగ్గీరము 'జేళెం బంచవిధః వాదస్టరవంబులు మిన్ను ముట్ట గన్, 8283 

ఉ. అచ్చటం దేరు డిగి హరిణాంకుండు శారదమేఘపం క్తి కిలో 
జొచ్చినరీతి వజ ద్రరుచిశోభిత రాజ స్పవాంబుం జేర తా 
న చ్చుపడంగ. దల్లులకు నంనలతికుం బ్రణమిన్లీ వేడ్క. వా 

రిచ్చినదీవన ల్ల లొని రహిం బితృసద్యముం జే రెం బ్రీతితోన్. 8284 
వ. ఇట్లు సముచితంబుగాం భితృగృపహూంబు ప్రవేశించి భరతు నవలోకీంచి మధురం 

బుగా నిట్లనియె. 8285 

చు, సురుచిరరత్న కాంతుల నకోకవనంబుల( బద్య్య చై రవ 
స్ఫూరితసరోనరంబులను కోభిబుమావకనుందీరంబునం 
దరణిజు నుంపుమున్న (బ్రమెదంబున నాతండు చేయిం బట్టి ౫ 
చ్చజుం గొని పోయి తద్విపులసవ్మ మున నిగడియించె నాతనీన్, 8286 

కే, అంత శత్రుఘ్న చో దితు _ల సమస్త పరిజనంబులు తె లదీపములు కనక 
చారుపర్యంకములు వరాసనములుగొని, వెసం చి చేకించి రా రామ వేళ్ళ ముందు. 

వః అప్పు డాభరతుండు తక్కినవానరుల నందజు యథార్హ్హస్థానంబుల విడియనియ 
మించి నుగ్బీవు. నవలోకించి యి ట్లనియె, 8282 

ంధ్టుల్టు ను, గీ గ్రీవుండు వానరులకు. జతుస్సము[ద్రంబుల నుండి యుచకముటేర నియోగించుట. రుర్టుంా 
మ, వనికీం జై త్ర సమాగమం బవనికి౯ా వర్గాగమంబుం బయో 

జినికీం ద్ వ దక రోదయంబు నిశికి నృీశోంకునంలబ్లి య 
బ్బినయ ట్లయ్యి మహానుభావుడు రణాభీకుండు కళ్యాణభా 
జన మారామునిశాక యోన నరికి నృాఖామృ గాథీశ్వురా. 84289 

ఈ మిశ్రసుతుండ వీవు మటి మిత్రకులోళ్ళుల మేము గావ్రన 
స్మైత్ర్ ఘటి'ల్లై నీపగిది మాకును మాకును "జ దై_వకంత్ర విరా 
చిత్రము ధీవరా తడవు సేయంగ రా దిశ "ఫలి ల్లి భవ్యన 
యత్ర శ్రమునందు రామునకు గ్రక్కున. బట్లము గట్న మున తిక, 590 



యుద్ధకాండ ము. డ్ర్ 

చ, అన విని భానుజుండు వాదయంబున వేడుక పల్లవింపంగా 

వనచరవీరులం బిలిచి వారక నాల్లునువర్ల కుంభము 

ల్లాని చని నాల్హువారిధులలోనిజలంబులు సంగ హించి మో 

రిను. డుదయించునంతకు నహీనజవంబున రండు వీటికిన్, 3291 

వ. అని యాజ్ఞాపించిన సు గృీవునిళాసనంబున సర్వరత్నవిభావీతంబు లై నశాత 
కుంభ కుంభంబులు గొని “జాంబవంతుండును హానువుంతుండును -వేగదర్శియు 

బుష భుం: డునుజతుస్సము ద ద జలవారణార్థంబు గరుడానిలతుల్య వేగంబునంజనిరి 

ముజియు6 గొందటు వానరులు నదీజలరీబులు 'దెల్చుటకుముణికలశంబులు గొని 
యరిగి రనంతరంబ. 3292 

మ. అమరారాళివిరోధి యెనరఘువంశాధీ కుపట్టాభి పే. 

కము జూడం బురలన్మ పంప నురలోకగ్రామణిం బిల్వ నె 

యగిమునం బోయెడుమాతతో యనం గరం బంతంత కత్యంతదీ 

ర్భము లై తూర్పున కీ గోపురపతాకాచ్భాయ లింపారణగన్. 298 

_ంరుయై సంధ్యా సమయ వర్ణనము. శ్రుయు- 

తే, రాముడు పలాళపల్ల వసో మవిమతుం 

డగ అెటింగి నామసవమత భయంబు గాంచి 

తనమురు వడంచుకొనియెనో యనంగ మొగిజ 

సురుచిరపలాశ పల్బవసోమ నుపుడు. 3294 

చ, చెలువుగ నాజిసూకియభిషేకనిమి త్రము పశ్చిమాళ క 
ప్వులు నొనిలేర న భ్రమున( బోయినవానరు( డాత్మ సహా సమం 

చలరుసువధ. రరక్నఘుట భువి జలంబుల ముంచే నో ర యనం 

జలరుహామి ంత్రే బింబము వెసం జరమాంబుధిం గ్రుంకె న త్తజీన్. 8295 

క. హరెదిక్సతి క్రీ క్రీడార్థము, నరుణహరిత్కాంతమింందవై చిన కెందా 
మరబంఠివోళ రబీ యం,బరమున వడ్ నేగి చరమవారిధిం (గ్రుుంకెన్, 8296 

ఆ. వృద్ది నొంది రాజు వెనుకొని చనుబేర, నులికి గ్లానిం జెంది "మున్నయినుఃడు 
ఆత్ర తేజ మెడలి యపరభూభృన్మణి, మజుంగుం జొచ్చె నది క్రమంబు గాదె, 

ఆ. ఇనసమాగమమున కెంతయు రాగిల్లి వరుణడిగథూటి వన్నె మిజు. 

గటితటంబునందు. గట్టినకౌసుంభ,వ(స్త్ర మో యనంగ వజలె సంధ్య. 8299 

తే. పూర్వదికృతిమొగమున6 బొడమెం గప్పు 
వరుణదిక్కా౦త మొగమున వజులె రక్త 

యినుని. బాసిన దానికి హీనతయును 

గలనిన నెలంత కనుర క్తి గలుగు టరుదె. 8299 

సీ భువనబాంధవుం డ స్తమున శే? నంతలో దోపాకరుండు కాంతితో వెలింగా 

జ క్కృవాకంబులు జతంాసె నంతలో సొరిది. జకోరము ప్లోడుగూడెం 



దిగక నోవీనాథ రామాయణము 

గనులవనంబులు కడుమోట్చి సంతలో నుత్పలవిపినంబు లుఖ్లసి లైం 

జిలుకలగుమి నీడములు చేరె నంతలోం గాళికాదికము లొక్కటం జలించె 
తే.నట్టి దే కద లోకనముర్యాద మాడం 

గాలపరిపాకమున. జేసి ఘనుం డొకండు 

గ్రానిం జెందుచు నుండ జఘన్వ్యుం డొక్క? 

_ డుపచయము నొంది వెలయు నీయుర్వియందు, 8800 
శే, ఛ్రమరసందోవాములు వివర్హంబు లైన 

నలినముల6 బాసి తగ సవర్హంబు లైన 

కలునలను జేరె. దముజాతి గలయు టుడిగి 

యెొబమిం బరజాతి గలయుదు రెవరు ధరణి. 8801 

తే, పగలు మితి ప్రదోషా_వ్షి బడలి యున్న 
జలజముల. బౌసీ కణదోపచయము గన్న 
కోలువలను జేరెం జంచరీకములు కలిమి 

గలజనుల నాశ్రయింపరె గానపరులు 8902 
మ, ప్రమదం బొప్పంగ రామచంద్రునిమహాపట్టాభి పేకోత్స వా 

గ్గ శ మిలాభాగ నులంకరించుటకో దిగ్రామాలి కహురచూ 

రము కస్తూరియుం జల్లెనో యనంగ గోవిన్నాణంబు గాం జం ద్రిక 

"స్టీమిరంబు ల్లిలతందులద్యూతి ధరిత్రిం గప్పె సొంపారంగ న్. 8308 

"లే. గగననీలోదకంబు వె పై6 గ్రాలుపద్మ; కై రవంబులచందానం గాన నయ్యె 

గండుచుక్కలు తన. నృధ్యగతమనోజ,వాంసవిధమున వారిణాంకుం డల నపుడు. 
కే, వసుభ గప్పినఘనశరావంబుభంగి 

నింగిం జూపక్షైం దవ్యధ్యనిహి తదీప 

కలికవిధమున( జంద్రుండు గాన నయ్యె 

నుడులు తద్రం ధ్రముల మౌాడ్కి_ నొప్పు నపుడు. ఫ20ర్ 

. చెలువొప్ప గగన లత్మీవక్షమున వ్రేలుప్రతి లేనిమగజాల పతక మన6గ 
నా కాశకల్పవృతా గథాగంబునల? గొనురారుననపువ్పగుచ్చ | మనంగ 
సరి లేనియథభ్ర కాసార సుధ్యంబున నలరారుకొదనురాయంచ యనంగం 
గడు వేడ్క రేచాన కబరీభరంబున దాల్చిన శేశకీదళ మనంగ 

తే, సమయవాలికుండు గాఢసంతీమసగపహూన 
పదము నజకం౦ంగం గై కొన్నపరళు వనంగ 
నపుడు సా కేతపురగోపు రాగ్య మునకు 
జారుమూ _క్షికశలళ మై చంద్రు: డలరె, 85306 

ద్విజ రాజనామ మురిప్టం జెలంగె నితనికి నధిగతహారిపదుం డగుటవలన 
రాజూభిధానంబు రంజిల్లె నితనికిం గువలయానందంబు గూర్చుకతన 

aim 

లొ 



యుద్ధ కాండ ము. కన్9 

విధు. డనువిఖ్యాతి విలసిళ్లై నితనికి శ్యామా భి రాము డై యలరుకతన 
సోమాభిభానంబు శోభిల్లు నితనికి దామోయణీ ప్రాణదయితు? డగుట 

శే, నన్నిటను జూడ దొడ్డవాండయ్యు నిళంజె, యేవేగింపక విరవుల చేందుకతన 
నవని దోపొకళరుం డ డనునాఖ్య వడసె, ననుచు లోకంబు వర్ణింప నబ్జుః డలశె, 

వ. అంత, 2808 
మ.నవసంధ్యారుణకుంకుముం బలంది నూత్న ధ్వాంత నున్లా స్పను 

ర్చి విధూదంచిత కేశకీదళము వాసిం గూర్చి చ్యోత్స్నాంబరం 
బు వెసం గట్ల సర్భతనంతకిమణీ గూపావళ్ త్వ లేన నిం 

చి వియతాాంత యలంకరిం చె. బురలత్మ న్వడ్క సె సైరం ధ్రియె 3809 

వ. మజీయు నిజభుజ ప్ర తొపపాటలీకృ శదిశాసనద శానసవరణిర కాం తారకలోరకు 

శారవాశాయితనిశీసాయకరఘునేయకనితాంచానంతరకీ 0 మూ_క్రీభవించి 
మిన్నుముట్టి దట్టంబుగా దశదిశలు వెలుంగం జేయుచున్నదో యని యుశ్చే 
శీంపందగ 6 యొప్పుశిశిర కరునికరనికరంబులు సా కేతపురంబు గలయంబర్వి తరుల 

తా భిరామగ్భహో రామవాటి కామ ధ్య సంస్థా వితవిశాలరసా లసాలవూలవిరచితన 

'వేందుకాంతవితర్ణికమింద నిదురించి యున్నపంచశరుండు మేల్కా౦చి యుదం 
చితవివిభ వర్ణ తరుప ర్లాంతరసమాగతవిశేదరశి, నిచయంబులంబట్టి లేచి యామినీం 

జూచి తలయూచి “కరంబులు సాంచి కుంటేవింట జంటగా " సంఫుల్లనవమల్లి 

కాభ ల్లంబులు గూర్చి పేర్చి యార్చి న ర్లో పాంతంబు సోంకం దీని యెసినం 

దద మోఘ, ప ప్రదరవిదళతీహృదయ లై ల యదయ స్త్ పతులతోం బొలయల్క_లు 

వూని యుస్త్వాయన్నులు సుషసన్న లై మక్కు_నలు చెక్కులొ త్రం జక్కెర 
వింటీవాని దర్పంబు జేర్నున నపనయించుటకోు? ద యులయొద్దకుం జను 

నెడ వారలయడుగులకు. బజిచిన చలువవుడుపు లై తదియశయనప్రాసాదకుడ్యం 

బులకు వజ్రోపలంబు లై తేన న్మహనీయపర్యంకంబులకు వాంసతూలి కాతల్పంబు లై 

వారలు తమ్ములమ్ములు స సయుటకుం జేకొనినసునర్ల వర్ల నాగవల్తీపర్ల ౦బులకు సుధా 

చూర్హంబు లై విస్త ్సస్తవసన లై విలాసపురుషులం గలనీ " క్రీడించువారలకటి 

తటం౦బులకుదుకూల చేలంబుతై మదనకదన కీ శ్రీడాయాససంజనితేఘర సలిలతూాఖి 

తకాశ్టీ రకర్ల మంబు లె శై నవారలయురస్థ ఎలంచునకుం జంచనపరకంబులై పరస్పర 

పరిరంభ సర భావనాసంభ్ర మంబు సలుపుటకు దుర్గ భం బని నముణిభావణంబులు 

దొలంగ నిడుటవలన భూషణవిరహితంబు తై "ల నవారలకంఠతోపక ౦ఠళంబుఐకు మా 

_క్రీకహోరంబులై లై మృదుమధురాధ రపు నదంతేతుత వ్రణంబులకు బద్ధపటో చ్చేవం 

బులై ఏక్రీర్ల కుసువముదానుంబు లె 5 నవొరల చికురబంధంబులకో మందారకుంచార 

విందప్ర, సూనదామంబు లై పం స్ట శ్రామపరిహా రార్థ్యంబు మురిగిప్ల కుం జనుటెంచు 

నప్పుడు నుశ్లీతలసుథా ప్ర పవాహాంబులై హర రక్టగ వాతమార్లంబుల సుందరంబు 

లె నయంతర ందిరంబులు య్, శేశించి వె మూర :పణిస్త్యూత భి తీకలయందు 



టయ, 

గోవీనాథ రామాయణము 

న త్తమిల్లి ముగ్ధెంగనలకు మార్జాల నే శ్రశంక నంకురింపం జేయుచు 'గ్రూరుం 
డగుమారుండు కుసుమధన్వుండు గావున6 బురారాతిశిరకకుసుమం బె నళథశాం 

కుని. గోదండంబుగా గొని తండోపతండంబులుగా భూమండలంబుమోండ 
నిండార నిగిడించిన నవమన్లి కాకొండ ప్ర కాంబులపగిదిమెండుకొని గండుమిోజి 
విరహిాణీమృ గ కడంబంబుల మేన. జుబుకుచుటతుక్కు_నం గాడి మూరాపార 
వళ్యంబు సంపాదించుచువిగతపుష్పంబు లై నవిటవీపటలంబులకున్సు టిత ప్రనూ 
నవితొన సంపదసాంపు సంపాదించుచు దూతికాసవూ హూయమౌానులై వేడు 
క కాండ్రు వెలయాండ్ర గృవాంబులకుం జని యంగజసంగ ర, క్రీ డాజనితేపరిశ్రాంతి 

నపనయించుటకు మరలి నిజమందిరంబులకుం జనుదెంఛుచుండం జూరువామిోా 
కరప్రణాళముఖంబుల గగన చుంబిసాధవిమానాగ్రనిబక్షతుహి న కర కాంతమణి 
సంజూతవారిధారాసారంబు సంపాదించుచు వసంతసమయసనసం పాొదితనితాంత 
లతొంత ఫలకుసుమురమణీయశో భాధ రీక్ళత పురందర నందనో ద్వా సవన ప్రమదా 
వనాంతరసంపుల్ల హల్ల కను గంధబంధురసరోవరతీర సంభూతకర్పూరకదళ్కాషం 
డమండలాంతర్ల తై లాల తాదికుంజపుంజమధ్యం బున నల్లీ బిల్లి గానల్లుకొనిన ద్రాత్ 
పందిళ్ళనడును బ్రన్ననిపటికంపుంది న్నెలమోంద విరులపాన్సునం బవ్వళించి 
యనుందకందర్ప క్రీడానందరసం బనుభవించి యలసిసౌలసినిదురిం చుచు న్నపౌర 
దంపతులకు. బరిశ్ర్రృమా పనోదనార్థం బొడలం జిందిన పన్నీ టితుంపురులయం 
దంబువాందుపజ చుచులో కాలోకళిలోచ్చయ సము ల్సే ధసువర్హ ప్రా కారోపరిసం 
స్థా పీతమహో పలదారుయం త్ర,ంబులు నిళాకాలసమాగతయతు రాత సత్రాసజన 
నంబుకొజికు. గరంబులం దాల్చీనని శాతకృ పాణ ధాళ ధళ్యంబులయనువుం జూ 
పుచుగోత్రాభిరంజనరఘు నాథ భు జాపరిపాలితం బై నసా శేతవురంబు గో తృభంజ 
నసురనాథ భుజాపరిపాలితం బై నయమరావతీపురంబు న పవాసించుచునవిగ్టీన చిటు 
నవ్వుసౌంపు నహించుచు మనోపహారంబు cl సుస్నిద్ధంబు లై సుఖస్పర్శంబు 
ల కామవర్థ నంబు లై ప కాశించుచుండె సాతాొన్నారాయణుం డై నరామ 
భ,ద్రుుండు నివసించి యుండుటవలనం జం ద్రి కాధాళ ధళ్య్యంబుల. బరిఖ పయ? 
పాఠావారం'బి సాలంబు వజ్రసాలం బె తరువులు కల్పవృతుంబు లై యలరు 
చుండ సాశేతపురంబు శెలిదీవిచందంబున నందం బగుచుంజె నప్పుడు. 8810 
ఆతతసౌధభాగముల నన్నిళం బారులు నృ _త్తీవాద్యసం 
గీతకళొవినోదము లొగిం బచరింఛుచు (బొద్దు వోయినం 
బ్రీతిగం గంతు కేళి యొనరించి వసంతనమోరపోతము 
ల్బాతురిం ద ద్రరి శృమజలం టడంప న్నిదురించి రయ్యడన్'. 8811 

ఆ, నొక చథమునందు పంక ననేకసృహ స్రయోజనంబు లరిగి యలనీి 

_ ఈ సాండురుచిచయంబు పిండారం బోసిన, పగిది నలరునిలకుం 

చరమళిఖరిశిఖరళయ్య నె రోహిణీ, భామం గూడి విధుండు పవ్వళించెి,. 3812 

బట్టపగ లు 



యుద్ధకాండ ము. 861 

చేసీ యపరదిగ్విలాసినీకోబరికి, నబ్బబింబ మభినవాబ్ల మయ్యె, 881 
తే. శ్రీరఘుస్వామి పట్టాభిపే.కవా ర్త = 
లిం చాతాళవాసుల కింపు + మిజు 

నెజ్తుంగం జెప్పంగం గడువడి నేగె నన౮ 
గుముదబాంధన్సుం డప రాబ్ధం గ్రుంకె నపుడు. 

క, జలజారి య _స్తమించిన, ద్ ముగం జీకేటులు వర ధారుణియందుం 
బెలుచ నరాజక మగుచోం, జెంరేగశ మలీను లది పునీద్దము గాడే, 2815 

చ. దినకరుం డెప్పుడుం దవుకు బేవత గావున నాతం డ సమం 
చునపుడు ముచ్చటం గొనినశోభను దాము ప్రతిగ్రహించెనో 
యన రతి తాంత కాంతలద్భృ గంతము అంతయు ? ర క్ దాల్చి నొ 
యన. గ పురరిపుందమ్ములమునంద రుచు ల్లనియించె నీలకున్. 5316. 

ఆ, బన్యబనకభావసంబంధమున నిజ ద్యుతులు" 'సురతీతాంకేసతులకనుల 
సలగ వానగికాంతు లొగిం గొన్న చందాన, దీపకళిక లవుడు తెల్లన య్యె.కికి 17 

చ, వదలిన కీర పాశములు వాడినదండలు గోటినొక్కులం 
గదుములు వడ్డచన్నులును గండిన మోవులు నిదృమబ్బునం 
జెదరినచూపులుం జెముటచి త్తడిం దోంగిన మేను లొప్ప స 
మ్మద మలరం బునారతులమైం బియుల౦ గరంగించి రంగనల్. 9816 

3314 

ఎయురు నూరో్యోదయ. సమయ నర్శనము. ఛ్రుఫుం 

సీ ప్రాచీముఖంబున నజలుముత్యాల చేర్చుక్క_కై వడి చేగు(జుక్క వొడీచె 

నరుణోదయస్నాత లగువి ప్రులను మేలుకొలువుచుం గలకలం బలికెం గవ్రలు 
రతిపరిశ్రాంతని ద్ర తదంపతుల మేని చెమట" లార్పుచు సమోరములు విస 
భూసులో శ్రమగృహంబులం జెవి కింపుగాం దతీసామ గానశబ్దములు మాకా 

శే, హిమకరుం డై నకువలయాధీశక్షరుండు 
చనుట కలయు[గ్రృకరుం డై నచ, క విభుండు 
వచ్చుటకు. జాలం జింతించి వన్నె. బాసె 

ననగ చారలు గతకాంతు లయెస్టీ నపుడు. 8819 

సీ గగనకాసారోడుకై రనంబులు గోయం శ్రాచి సాంచినహ వల్లి నంబు 
నెజసిన బలికంపునివీడాంధ కార కాంతోరసీమకు బృహ ద్భానుహే 

ట్రబలవిఖావరి ప్ర పతతి ద్రుంపంగ సాన బట్టంచి యె హ్ గ. 

జలజాతవన వాటికల గల్లుజాడ్యంబు పరిహాసింపంగ? బాల్బడ్లమందు 

తే. సయనములు వేకువం బోనవ్రుపథిగోతతికి 

దారి జూ పెడు తేరువరిదంపతులకు( 

బంచశ్లేరజన్య విర తిం బుట్టించుచతురు. 

డరుణుం డుదయించెం ్రాక్పర్వతా గ్రమందు 8320 



869 గోరీనాథ రామాయణము 

సీ గ్రృవారాజతురగరింఖభాఘట్టనోక్టిత పాకై ,లధాతుపరాగ మనంగ 
ధరణీసురా ర్ర్యాంబుళరలూనమం దేవా దేహోక్థి తాసృక్ప) బావా మనంగ 
హరిసమాగళహాష్ట మొ ప్రాచి యురమునం (బ్రామిన కోలీ రపంక మనంగం 
బూూర్వాచలంబుపై( టొడమిన చూత వృత్షముమోందిచిగురాకుగమి యనంగ 

"లే, సమయరజకుండు పూర్వదిక్పతి కొసంగ, నాఆ బజుచిన చెంగావిచీర యన 
శ క్రపురికోట కలందినజుజనంగ, నలరెం దూర్చుననూనూయప మొలక యెండ, 

వ్ ప్రాక్పయో రాశిలో పల నుండి పయికి ట్రాంకినబడ బానలకీల లొక 

తోయజా పుని తేరు దోలువీచ్చుకకుంటు పాణిం దీసినరళ్ళిపటల మొక్కా 
ప్రాగాశ భేదించి పయి కుద్దమించిన ఫణి ఫ ణామణిమఘృణిగణము లొక్కొ. 
త్ర్గ నుదయాద్రి నె త్రముమోండిపాదిలో మొలకల తిన కండ మోసు లాకొ 

చ ప్రాజ్మహీధ రపతతిప్రచ్చిదావ 
తోత్గశోణితధా రాసమూహ మొక్కా 

యనుచు గొనియాడ రవికిరణాంకుగములు 

పాటలద్యుతి నాకకొన్ని ప్రా నభము, 3842 
సీ ఉస్తంబు లొకకొన్ని యువతులకొప్పుసె  జెంగల్టుజేకులరంగు "దెలుప 

నంళువు లొకకొన్ని యంభోజవనులందు. గార్కొంన్ననిద్రాంధ కార మడంప 
గిరణంబు లొకకొన్ని తరుషండములయందుం గెందలిరులవిచికిత్స నొసంగ 
ఛానువు లొకకొన్ని పరమానుర క్తిచే గగనలమ్రీని ప్రీతిం గాంగిలింప 

కే, వై రిమదసంతేమసహేళి వాలి నాజిం 
దునిమినరఘు ప్ర ఏీఠునిదోరి ప్రతాప 
మంచితంబుగ మూ _్రీభవించినట్లు 
మిహీ రమండల ముదయా ద్రి మోందయ దోంచె. 8828 

సీ, పసంగునిగ్గులు జేజం భ్రాచినెన్నాసలు వై దిద్దినసిందూరతిలక మనంగ 
దులకించుతొలిసంజ నెలంత వేరరమువై భాసిల్లు మూ ణిక్యపతక మనగ 
బాకశాసనువీటిపడమ టిగోపురా గ మున గ్రాలుసువర్ష కలక్ మనంగం 
బూ ర్వాస్టిజలము: 'దేంబోయినవారిను స్తకముమిో౭ందితపనీయఘుట మసంగ 

చే, బంధు రార్జితచ కృతప8 ఫలంబు 
భూసురకృతనమసా్కారములకుం ఛాత్త 
మజహారిపినాకివవూ న్డ్ త్త యా భి రాము 

అజా 

డర్కు. డల రాక ట్రాగ్రశాభ్యంతరమున, 8824 
చ. కనదలి వేణి కోకకుచ కంబుశిరోధర హంసయా న ప 

ద్మృసయస చారు-సెశోతనితంబ మృణాళ'భుజాడర్ట నారస 
స్వనమృదునాద సన్యకరజంఘిక యె కడు ర కిం దాల్చెన సిక న్ క 

మా చి య్యినక రసంగతిం గనుల కింపుగల బది ని కాననంబునన్. Aaah 



యుద్ధకాండ ము, 98కి 

వీ, మకరందరసపానమ త్తరోలంబకదంబంబు మధురగీతములు వాడ 

గారండవశ్రాం చసారసాదిపత త్రి రాజికూజితవాడ్భర నము లెస౫ 

శరదిందుచం ది కాస్వ చృ పౌండుచ్చచ్చ దదణామరములు పార్శ ముల చెలం 
సూర్య భానుచ్చటాస్ఫురిత్రపఫుండరీకమహోర్డ పుండరీకములు వెలయ 

తే, నేర్చు మెజియ సారంగముల్ నృత్య మాడం 
బ్రముదమునం గోకములు బరాబరులు సేయ 

నభినవవిచి తృనరసీసభాంతరమునః 
గనుల సొలువుండె: గెందమ్మిగ ధైమిోంద. 88326 

వ. అంతకు మున్నె జూంబవత్పుపే.ణులు పూ ఠర్వసముద్రతో 'యంబును సమిోిరనరిదన 

బువమభులు దశీణార్హ వజలంబును వేగదర్శిగవయులు పళ్చి మోదధిసలిలంబును 

బుషభనలు లు త్తరసాగరపుష్కురంబులను మజి యు(గొందణు వానరశె ష్టులు 
నద్యుంబువులు గొని సునర్జ ఫఘటంబులం బట్టికొని తెచ్చి శత్రుఘ్నునకు సమ 

రించి రాశ త్రుఘ్నుండుక వీ వరస మానీతసరిక్స రిత్సతిపుణ్య తీర్థం బులుముని శ్రే నుం 

డై ననసీష్టునకు సమర్పించె నంత ననంతనితాంతానర్ధ నిర్శలశశికాంతభీ త్తికాం 
తరసంశ్రాంతనరనారీరూపంబులు సభాసదనాంతరస్థితిజనంబులకు విచేతను లైన 

వానరుల చెల్ల సచేతనులం శేసినమహానుభావుం డగు రామభద్రునిముహామహి 
మంబునం గుడో్యోపరిపరిలిఖతవిచి శ్ర చిత్రంబులు సప్రాణంబు లయ్యొనొకోయని 
యును దదీయచరణకంజాతరజ8పుంజంబు సోశీ పాపాణంబు లెల్ల యోపా 

మణు లయ్యినొకో యనియు శంక నంకురింపం జేయ ననన్యసామాన్యుగుణసాం 

ద్రగా మచం దృపట్టాభి పే కమహోత్స వాలోకన కాతూనాలాతి రేకంబునదివంబు 

ననుండి చనుబెంచినబ్బందారకసుందరీబృ్బందంబులయందంబు పొందుపసజుచును 
హోన్నతమహేంద్రనీల స్తంభా గవిరచితమణి మయసాలఛంజికాపుంజంబులు ని 

జకరతలకలితవారువామోక రప్రాంతాంతరాళ స్థ గితమాణిక కిదీపంబులనివాళింప 

రమణేయవికాల ప్రవాళ క వాటంబులయందు పహాటంబుగా సంఘటించిననీకై న 

మగఆజాల గందప క్షైలమోంద రంజిల్లునపరంజిగుబ్బలు రంజన్మంజుక ౦జవుంజంబు 

లని తుండంబులతండంబులు సాంచి యంతలోన నుభయ పార్శ వ్రచిక్రితసాంద్ర 

మృ7ం ద సూపంబులు సూచి భయంబు గొని రయంబున వెనుకకుం బజచు 

మహోత్తుం గమ త్రమాతంగంబుల దానధభారాసారంబునం బంకిలంబు లగుప్రాం 

గణపర్యంతశగేవాళీప్ర బేశంబులంబరినిబ ద్ధనిర్శల గారుత్యతరత్నంబులయందు బ్ర 

తిఫలించినకోరకితపూ గ వృతంబులు గోతుయగోముఖంబులుగావించినిం చినరం 

గవల్లులభంగి నెజింగింపసృటెకోపలనిర్షితీజాలవాతాయన రంధ్రసమాగ తమంద 

మరుచ్చలితవిశాలవితానంబునందు లిఖం చిన బహువిధ 'దేవ'తావి గ్ర వాంబులు 

విలోకించి జనంబులు నిక్కం బుగా దేవతలు గగనంబుననుండీి లాస్యంబులు 

సేయుచున్నవార లని డెందంబులం గ్నీలుకొలుప నూతనచూతప త్రఘటితచారు 



a4 గోకీనాథ రామాయణము 

తో రణంబులు చారో పరిభాగలంబమానసద్ద రాగమణదామంబు గాంచి బింబ 
ఫలంబు లని భ్రమించి గృసనాభిలావు నరుగుబెంచీ ముక్కు_లం గణచి వ్రేలు 
రాచిల్కలచాలుచెలున్రన నలర భి త్రికామధ్యంబున నూర్థ §ముఖంబుగా వ వ్రాసి 
నబిడాలంబులు తదుపరిభాగవిటంకంబుల నుంచినక్ళ త్రి శత్రిమకీరంబులంబట్టుటక్సుం 
బొంచియున్న వాని తెజం గెటింగింప నుహోన్న త కోతేకుంభ  స్తంభపతంబులబే 
త దివంబున కుద్దమించునొయనితలంచి యక్షైగురకుండ నడ్త న పెట్టినమొడ్కింజూ ' 
డ్కికీ వేడ్క చేయచున్నయతిస్థూలంబు శై లె నమగజాలదూలంబుల వేలుపచ్చ 
తాలకొణిగలకుం దగిలించిన నిగనిగనితొగరువన్నకుండనంవునొలుసు లతుద" 
నలరుమువహానీయధూపపా శ్రీలవలన నిర్ణమించుచందనాగరు' ప ప్రముఖధూపవాసన 
లుపరిగ గ్రహించితిన్న కెన్మర '₹ెమ్మైగాగు బాళింపం గి గండ 'ంబజపేన నస్ఫథివీలతణాం | 
కం బె బేసకుథా స్త సరణంబును మిందం గట్టినన్వర్ల్షగయణాంకం బె సవితానంబును 
రంజిల్లుచుండ+ దన నృధ్య భా గంబుషృధిపీలోకన్వర్షలో కనుధ్య ౫ తీ నా నావిధసక త్ర 
గోలి క్రం బై నయంతేరికంబు ననుకరింప నగ కితమణిగణ స వ్రభాణా కచక్యంబు 
వై జయంథంబుం బోలె కొ భిల్లుచున్నయాస్థానమం శ కపమధ్స్టంబున ఏీలసిల్లురత్న 
మయభ ద్ర వీఠరబున సీతొనహీతంబుగా “రామభోద్రు ద్రునిం గూర్చుండ నియో 
గించి పురోహి తె స్థుం డై నవసిష్టుండు బుత్విగుపాధ్యాయసమేతుందై. మంగ 
భాణభారంబులు నికీ & ర0చ నంత, 8327 

దురు శ్రీరామచంద్ర, పట్టూ భిషే క్ ఘట్టము. ర్రుత్రుం- 

సీ వరుస వసిష్టుండు వామదేవుడు మునివరులు సుయజ జూ బాలివిజయ 
కాళ్వపు ల్లాతమకాత్యాయనులు నరకాస్తాలు. డగురామచంద్రు నెలమి 
వసువులు దగ దివస్పతినిబో ఆ సుగంధి వీనుల ప ప్రనన్నతోయముల వేత 
నభిషేక మొనరించి రవుడు బుత్విగరాయరులు | కనస్థకలును మం త్రివరులు 

చే.యోధు లభిపేక మొనరించి రుత్చ్పుకతను, సర్వదిక్వాలకులు జేనసమతిం గూడి 
పో్ఫ్ళొమముననుండి సకలదివ్యాహథీర, సముల నభిపేక మొనరించి రమణ బుద్ది, 

చ, పొలు పలరార మున్ను మనుముఖ్యతేదన్వయ జాతే రాజవ 
__ ర్యులు రహీ నెద్ది చాల్సి ముద మొప్ప దా మభివి కు లై రీ నాం 

పలరంగ సెద్ది త్రగిల్లి కమలాసననిరి త మయ్యె నాసమ; 
జ్టలమ ణి రత్న శోఖీతవిళాల కిరీటము జెచ్చి ఇచ్చిరన్. 8329 

క, మునివర్యుండు ఘనుడు తపోోధనుండు వసిహ్టుండు రామధరణీళున కిం 
పెనయంగం బెళ్సై విలోకన, జనముల కత్యంతనంతసం బుదయింపన్. 8880 

క. అతులితనానామణిచి, శ్రి త మయి ధనయు కో నులు యుద్ర్హం బే సం 
భృతసజ్జన"మై యపు 7 ప్రతిగతిః జూపక్టై షు నాసభాసలమీ్ రహీన్. 838 1 

ణే సంతసంబున శ్రీ రామచంద్ర. డిట్లు, సర్వబుత్విక్పురోపిం తసమితిచేత 
వనుఫమంబుగ- 'నభిష్షి కృుుడయ్యె నఖిల, జనము లరుదంది యానం కడం? ఇజం. 

ఇలా 



యుద్ధ కాండము, విశద 

నీ భూరిమోదమునం దాంబూలకరండము వహీయించి సేవించి భరతు. డపుడు 

లత్ష్మణుండును భర లతుణవ్యజనంబు భ_క్రితోం గరములం బట్టి విసశె 
శతు ఫ శ్రుఘ్నుం డానంద సహితుం డై" పాండరచ్భత్రంబుం బళ్లు బ్రసన్నబుద్ధి 
నిషవంక శనినిభ వరచామురంబులు. పీచిరి కవీ జై క్యవిభలు చేస 

a వాయుపుత్తుండు సవినయావనతు డగుచు 

ముదితు డై రత్నపాదుకల్ మోచి కొలిచె 
నింద్రనందనుం డెన నుండి యెలమి మిగుల 

జలగం ప్రజకు బరాబరుల్ సేయుచుండె, 988 

సీ, కతదళ సంయు క్ర కచారుచామోకరమయసరోరుహావరమాలికయును 
దతరత్నకలితముక్రాహారము నొసంగి శక్ర చోదితుం డయి స్పర్శనుండు 
దివి చేవగంధర్వదివ్య గానంబులు చెబలా ఫసప్పురసలు నెలమి నాజి 
రతిసంభ్ర మంబున నమరదుందుభులును దోరంబుగా నప్పు బోరుకొనియె 

శే నఖలసన్యనమృద్ధ మై మై యలరె ధా క్రి, ఫలసమృద్ధియుం గనె బాదపంబు లెల్ల 

చవిలి సుమములే గంధవంతంబు రయ్యి, శ్రీ రఘూద్వహాపట్టాభి శ్నక్రచేళ 

న. ఇట్లు రామభద్రుండు పట్టాభిమీ కో కుం డె డై బ్రాహ్మణులకు లక్షభేవవు లును శతసవా 

స్ర తురంగంబులును కత వృషభ ంబులు నొసంగి వెండియు. ద్రింశతో్క్కటిని 

ష్మంబులును నవరత్న ఖచితనానాభరణంబులును ' మహోర్హ్డ ౦బు బగుసువర్ణ 

చేలంబులును ద్విజ చ్వే్ట ముల కొసంగ ననంతరంబ. 3885 

ఉ. భానుమరీచితుల్యము సువర్షమయంబును రత్నభాస్వరం 

బె నమనోజ్ఞ మాలిక దివాకరపుతు న కిచ్చి వజభ్ళ 

త్భూనుకుమూారుం గాంచి వుణిశోభితవబ్రమయాంగదంబు 'లెం 

చే నయ మొప్బ్పంయగా నాసా జీతు నుల్లము పల్లవింపంగన్ , ౨986 

క వరమణిజుస్టంబును పీంవు ,కరనద్భశము నై జ నమా కిక ప్ర కరవునో 

వారహారము శీ సీతా, సరసిజనేత్రకు నొసంగె సంతన మబరన్. 9881 

క, నిరుపమదివ్యారబరయుగ, ముకఠరమణిరత్న కోభితో శ్ర శ్రమకనకా 

భరణంబులు సీతాముఖ, మరుదుగం గనుంగొనుచు మారుతాత్య జున కిడెన్. 

చ. పరమదయాళు. డై తనకు భర్త యొసంగిన రత్నహారము 

న్లరమున( బట్టి వానరుల గాంతునిమోమును సారెకు న్మనో 

హరగతిం జూచుచున్నజనకాత్మ జభావ మెజింగి మోమునేం 

జితునగ వంకురింప సరసీరువా చేతు (డు రాము. డిట్లనున్, 8889 

చ, వనరుహానేత్ర యెవ్య్వని ప్ర భావమునం బరితుష్ట వై రివ 

వ్వునియెడ వి వ్లోక్రనుంబు ఘనపారువము న్మ న తియు ని న్థింరంబు లై "ల 

దనరుచు నురడు నట్టిగుణధామున కిమ్మవానీయహోర మి 

మనిన ధరాకుమారిక రయంబున “మారుతి కిచ్చి హోరమున్ = 8840 



866 గోకీనాథ రామాయణము 

క, చలువుగ ముక్తాహోరము, గళమున ధరియించి యలజగ త్పాణసుతుం 
డలరె సుధాకరకరనిభ, సలలిత ళుభ్రా భ్ర కలిత కె లముభంగిన్. 881 [ 

వ. అంత దిగంతవిశ్రాంతయశ్ వి రాజతుం డగురానుచంద్రు ౦కు మైందదిీవిదనీలుల 
వారియభిప్రాయం బెటింగి యుచిత ప్ర కారంబులం బరితుష్థులం జేని తక్కిన 
సమ_స్తవృద్ధవానరుల నమ్యొ తెజింగుల సభీష్టవ స్తుప్రదానంబులం దృ ఫలం 
జేసె నిట్లు ఏిఫీవణుండును సు గ్రీవవానుకజ్ఞాంబవత్చ్స ము ఖనిఖల వ" నరులును 

వస్తాభరణమణిరత్నాదిసత్కా రంబుల యభథార్హ్హ్శంబుగాం బ్రతివూజితు లై 
రంత సుగ్రీవుండును సమ స్తవానరులును రామాభీ పే కనుహోత్సవంబు నంద 
ర్భించి తదనుజ్ఞ వడని కీష్క్ 0ధకుం జనిరి విఖీషణుండు నర్వ కాను ప్ర తివూజి 
తుండై కులధనంబును బ్రావించి సంతోవవిశేవంబున ననుజ్జ్ఞ నడసి లంకకుం 
జనియె నిట్లు సర్వకవిరాతుసవరులు తమత్రమనివాసంబుఎకుం జనినయనంతరం 
బ యాజానకీరమణుండు వినివాతశశ్తుం కై మహాంయళుం జె రాజ్యంబు షరి 

ర 

పాలించుచు లత్షుణుం జూచి యిట్లనియె, 8842 

రుదు రిముయడు భరతుని యునరాజుగా( జేయుట. చారల 

తే. అనఘ మత్తుల్య కేజుడ వరయ నీవు, లీల ముద్వింశనృఫులు పాలిం చినట్టి 
యవని నేలుము నాతోడ యౌావశాజ్య,పట్టభద్రుండ వై భుజాబలము మెజటియ. 

ఉ.నా విని లత్ముణుండు నరనాథునిం గన్లొని భ_క్రి నిట్లను 
నేవ యనారతంబు భవదీయపచాంబుజశన చేయుచు 
నైవ దలిర్చ సన్నిధి వసించి మనంగల వాండ నాత్త్యలో 
వావిరిం నోర నెద్దియు భవత్సరిచర్య యు. దక్క సెంతయున్, 8844 

క, మునుకొని రాఘువు6 డంతేట, ననుషమగతి యౌావరాజ్యమందు భరతునిక౯ా 
ఘనశెెర్భకలితు ననఘునిం బనివడి యభివీ. కుం జేసి బౌరులు మెచ్చన్ .8845 

తే, వాజవేయశతంబులు పౌండరీక, తురగ మేధశతంబులు దోడుతోడ 
సర్థి నొనరించి దశసవాస్తాబ్బకములు, రాజస్టవాలన మొనరించె రాఘచ్చండు. 

చ. జన కసుతానమునోవహారు(డు సత్వరతుం డయి రాజ్య మేలంగా 
జనములు జారచోరవిషసర్ప మహాజ్వుర బాధ 'లెపిషీయు 
న్మునుకొని చెందకుండం గడు మోదముతో నుఖయించి రంగన 
ల్పనివడి వేడ్కతోడ విధవాత్వు మెటుంగక యుండి "ంతయున్. 3847 

క, బాలమురణం జెబుంగక, వాలాయము వృస్థజనులు పరమముచమున 
న్లా?లుచు నుండిరి రాముండు, హేలాగతీం బూజ్యరాజ్యు మేలుచు నుండన్. సర్పజనంబులు సత్యభరి కు ఆ భునతరసంతోవకలితు లైరి 
రామునిల గాంచి పరస్పరంబును హీంస6 జేయక కడు మైత్రి జెంది విగత రోగు లై దుకఖ మెజుంగక పుత్ర పాత్రాభివృద్ధియుం గట్ల యనవరతము సీఆంబు దప్పక చెలంగి వర్ష సవా స జీవు లె కడు న్నది జెంది ఆెలమి 

em 



యుద్ధ కాండ ము, 661 

బే త్షాజములు నిత్వపఫలపుష్పళాలు లయ్యు 

బర (గం బర్జనుస్టండును గాలవర్షి య యె 

బవనుండు మనోజ్ఞ్ఞముగ సుఖస్పర్నుం డయ్యె 

మించి రఘురాము6 డవనిం బాలించునపుడు,ః 0819 

చ. పనివడి నాల్లువర్దములవారు నిజోచితకర్శయు కు లై 
యనవరతంబు ఫ్ర్త్మ రతు ల ళుచు ఆ కడు సత్యవాదు “లై "లె 

యనుపములతుణా భియుతు శ లై సుగుణాన్వితు "లై "ల చెలంగి ₹ రా 

ఫఘనమతి రాఘవుండు కుతుకంబున రాజసము  చేలుచుండగన్, 8850 

కే, భూరిగుణయు క్తు లై నతమ్ములను గూడి 
యఖలజనములు తనుం గొనియాడుచుండ 

నుదిత బేజుండు రాముండు పదునొకండు 

వేలవ్యో ౦బు లిల యేల వేడ్క_లతోడ., 985 1 

రుషా శ్రీమద్రామాయణ పఠన శ్ నణ ఫూజనాది ఫల కుతి. ఇషుం 

శా,ఆయువ్యుం బతిధన్యము న్సనయశస్యంబు న్న పనే, ణికి 

న్మేయగప్రాప్లినిమి త్త మార మ్బు సభా సేవ్యాది కావ్యం బుపా 

దేయంబు న్మనిరాట్కృతంబు సుజన భ్యేయంబు భద్రప్రదం 

వీయాఖ్యానము దీని విన్నమనుజుం డింపొందు ఏళాఘుం డె. 8359 

కే, చెలువు మోజంగ రామాభి పే చనంబు 

విన్న ని త్రకామునకును విత్త మొదవుం 

బుత్రే కామున కొదవు సుపుత్రు, సుతు. డరుల 

గలీచి రాజ్యంబు. శ్రావీంచు చ తీతివిభుండు. 8858 

వ. మజియు నీరామచరిత్రంబు విన్న యువతులు రామలక్ష్మణ భ రతశత్రుఘ్నుల చేతం 

గౌసలస్టయు సుమి త్రం యు గై కయు నెట్లు జీవత్సుత్తులె రట్లు నిజపుత్తుల చేత జీవ 

త్పుత్ర లై. "అ ప్రకాశింతు రదియునుంగాక్., 8854 

“కే, జగతి నీరామవిజయంబు శృద్దథానుం డై జిత రక్రాధుం డై క విన్నయమలచరితుం 

డఖిలదుర్ల్గంబులం దరించి యంచితముగల ఇెద్ద శోలంబు "జీవించి" సంపు వడయు, 

శే. మతీయు రామాయణము విన్నదూనవుండు 

కాంశీ తవరంబు లొందు రాఘనవ్రనివలన 

బర౭గం బర దేశమున నున్నబంధుజనులు 

సేమమున వత్తు రాతీ త్యియధానుములకు, 8856 

వ వుతీయు నీలామాయణ శ్ వణమా త్ర బున చేవత్రలును బితృ చేవతలును సంతు 

ము లగుదు రెన్న్వనిగ వారెబున నిమ్మపో కావ్యం బుండు నట్టిగృవహాంబున విఘ్న౦ 

బు లన్నియు శమించు రజస్వలాంగనలు విన్న గుణవంతు లై లై నపుత్రుల౦ బడ 



౪5 గోవీనాథ రామాయణము 

యుదురు పురాతనం బె నయీయితిహాసంబు నిజమందిరంబున నునిచిక్రాగి 

యెవ్వోండు నిత్యంబు. బూజించుచుం బకించు నణిండు నర్వ పాపవిము కుం డై 

దీ ్హాయుష్కు ంతుండై విలసిల్లు మణీయు నుహీనరుండు నమస్కరించుచు ; నీమహో 

శావ్యంబు" వపు వ్రు నివలన నాకర్ణి ంచిన నతండు నిస్ప్పంశయంబుగా నఖంజై  శ్వర్యం 

బును బుత్రలాభంబు నధిగమంచు నీరామాయణ్న నవల పఠనంబున నారాయ 

ణుండును దేవాది చేవుండును వారియు నవ్ఫుయుండు నగు రాముండు సంతుష్టి 

నొంది కుటుంబధనధాన్యకీ గ్రిసుఖంబు లొసంగు మటీయు నాయుస్యుంబు 
నారో గ్యకరంబును సౌ భ్యాత్ర తకరంబును యశ స్యంబును ఈుభంబును జీచోబం 

కరంబు నగునీయాఖాసనంబు నియమంబున వృద్ధికాము లగువారచేత వినం 
నగి యుండు మునికృతం చై నయిస్తుహాకాన్యంటీ inl శ్రీవుత్ర లించినముహో 

తులు & త్రివిష్టపంబు. బ్రా 'శ్రాపింతు రిమ్మహాకథ మాచేత నా ఫ్యాతం బయ వారి 

కరుణవంన మాకు భ్ ద్రంబును బలంబును వృద్ధి నొందు గాక యని యిట్లు 

కుశలవులు యుద్లకాండకథావృ తాంతంబు సవి 'సీరంబుగా వినిపించిన విని రామ 
భో ద్రుండును లత్ష్మణభ రతశత్రు స్సు లునుం దక్కినసళాసదులు ను బరమానంద 

భరళతాంతంకరణు ల్ సాధువాక్టంబుల నక్కు_మారుణం బ్రశంసించికి, రిక్లిన్స్] 

ఉ. కంబరభ్భాత్కుల ప్రవర శంబరముజ్నిభ చేవా రుక్షిగ 
శంబరద్భజ్య నోనిరయ శంబర భిచ్చతేతుల్యనుండరా 

శంబరవై రివై రినుత శంబరజాతదళాయ లేమణా 
శంబరరాశిరాట్బయన వ ౦బర వాజ్యశ నేం ద్రవండితా, 8858 

క్, ననమాలాశోభిత పొ నన మాలాకారరత్ష ఛాసుకబ్బందా 

వన శేళిలోల యమునా, వన కేళీచతుర గోపవనితాథీ శా. 3359 

మొలినీవృ త్రము. శమితసకలదో పా చాలనోషపాణ వేసా 

విమలసుగుణవ్భాద్యా వేద వేదాంత కేద్యా 

సునుహితగుణల.లా సూరిసంస్తుత్యనీలా 

సముదితరవిజేజూ చం ద్రనం శొధి రాజూ, 9300 
గద్యము. ఇది శ్రీరామచంద్ర, చరణారవింద రసాసాస్టదన తుంది లేందిందిరాయ నూణ 

మానస కురపవి త్ర త్రకాండిన్యగో శ్ర త పదు నసాభ సూరిపుణ, విదాస్టసాంద్రి వేంకట 
కఏంద్రప శీతం జై న శ్రీ శ్రీమద్రామాయణం బనునుహో కావ్యం బునందో రాముని 
దండ మా సత్ర యు సముద్ర సంగమం బును రావణమంత్ర, ౦బును విధీవ నీతి స 
ధంబును శవణకోపంబుసు విీషణుండు రాముని శరణంబు "వేంయటయు రవణ 
వథోపాయని వేదనంబును సముద్ర ప్రార్థసయు రామకోపంబును సము కృ సమాగ 
మంబును సేతుబంధింపును సముష్ర ప్ర'శారణంబునుళుకవి మో చసంబుసు వా సర 
బలసంఖ్యానంబును సు వేలారోహణంబును రావణను గీ గీనులయుద్దంబునురావణ , 
ముకుటభ౦గంబును లంకానిరోధంబును స్కంథావాళ్ని వేశనంమును నంగదోని 



తెలుగు ఏశ్వ విద్యాలయం 

నిఘంటువులు-పదకో శాలు-వి జానసర్వస్వ 
ఠా 

సంపుటాలు : 

కన పద పయోగకోశము లివ సం. 

తిక్కన పద పయోగ కోశము లివ సం. 

ఆము క్రమాల్యద పద|పయోగసూచిక 

మాండలికవృతి పదకోశం (వ్యవసాయం) 

మాండలిక వృతి పదకోశం (చేనేత) 

మాండలికవృతి పదకోశం (కుమ్మరము) 

శాసన పదకోశం 
సం. 

ఆంధ మహాభారత సిఘంటువు (అచ్చులు) 

(మొదటి సంపుటం) సం. 

ఆంధ మహాభారత నిఘంటువు 

(రెండవ సంపుటం) 

| తిభాషా నిఘంటువు సం. 

శ్రీ సూర్యరాయాం[ధ నిఘంటువు 

(5; 6,7,8 సంపుటాలు) 

(బౌణ్య నిఘంటువు (ఇంగ్రీషు-తెలుగు) 

సంస్కృతాంధ పదార్గవము వవ సం. 

(హల్లులు, 

విజ్ఞాన సర్వస్వం 

ఎ) మొదటి సంపుటం 

బి) పన్నెండవ సంపుటం 

టెక్నాలజీ) 

(చర్మిత-రా జసితి) 

(ఇంజనీరింగు- 

కా వ్యాలు- పబంధాలు-వచనాలు : 

మహాభాగవతక ల్ప కుసుమమాల 

పోతన క వితాసుధ 

భాగవత వై జయంతిక 

వరాహ పురాణము 

దశరథరాజనందన చరిత 

శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము 

(పబంధరాజ వేంక టేశ్వర విజయ 

విలాసము 

(ప్రబోధ చందోదయము 

లాలాంకనందినీ పరిణయము 

కుకుత్ స్థ విజయము 

సింహగిరి వచనములు 

మూరి త్రయోపాథ్యానము 

అధిక్షేప శతకము 

కువలయాశ్వ చర్మితము 

చందికా పరిణయము 

రాయవాచకము 

పతాపరు[ద చరితము 

కృష్ణరాయ విజయము 

సింహాసన ద్యా(తింశిక 

మార్కండేయ పురాణము 

పాండురంగ మాహాత్మ్యము 

ఆము కమాల్యద 

పారిజాతాపహర ణము 

జైమినీ భారతము 

మను చరితము 

మాధవ శతకం 

ఇహం - పరం 

శ్రీ మహాభాగవతము 
వసు చరిత 

శృంగార నెషధము 

ముకుంద విలాసము 

| ణి సంపుటాలు 


